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 أھداف الكلیة
 (مفاھیم أساسیة)

 :أهداف الكلیة  -١
على األداء المهني  وبناء شخصیته لیكون قادراً إلى إعداد الخریج ق كلیة الحقو هدف ت     

كما أنه  ،الجید في المجال القانوني بحیث یتمكن من اإلحاطة بجمیع العلوم القانونیة 
یكسب الطلبة ملكة البحث وذلك من خالل استخدام طرق التحلیل واالستنباط والمقارنة . 

المهارات القانونیة العملیة بإتباع النواحي كما یؤدي التدریس إلى إكساب الطلبة 
 التطبیقیة وصیاغة المذكرات واللوائح والقرارات والعقود .

كما تهدف كلیة الحقوق إلى إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي وذلك من خالل دورها     
المعرفي الذي یشجع على إعداد الكتب القانونیة وٕاعداد الدراسات على ضوء 

 االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة.المستجدات 

االهتمام بقضایا خدمة المجتمع من خالل عقد ومن األهداف الرئیسیة لكلیة الحقوق     
بتطبیق القانون وكذلك من خالل االشتراك للمعنیین كافة الندوات والمحاضرات التدریبیة 

 دولة .في ال عالقةذات ال للجهاتفي اللجان وتقدیم االستشارات القانونیة 

 :كلیةرسالة ال -٢
تعــد رســالة الكلیــة جــزء مــن رســالة الجامعــة إذ تســعى كلیــة الحقــوق إلــى خدمــة المجتمــع      

وتنمیـــة الـــوعي الفكـــري لـــدى ابنائـــه ، كمـــا وتســـعى إلـــى إعـــداد كفـــاءات ذات دور ریـــادي 
وفعـــال ، واالرتقـــاء بمســـتوى األداء إلـــى المســـتویات القیاســـیة مـــن حیـــث الســـلوك المهنـــي 

 القي وفقًا لمعاییر الجودة واالعتمادیة العالمیة والوطنیة.واألخ

 : رؤیة الكلیة -٣
تتلخص رؤیة الكلیة في الوصول إلى الریادة في البحث العلمي والعملیة التعلیمیة في      

مجال العلوم القانونیة بمختلف فروعها ، حتى تقدم لهذا المجتمع مخرجات تحفظ  
یق القاعدة القانونیة في أسمى صورة لها ، لیحتمي للعدالة مكانتها ، عن طریق تطب
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الجمیع بعدل القضاء وسیادة القانون ، باإلضافة إلى تنمیة القدرات الشخصیة في بیئة 
 تنافسیة ترقى بالكلیة إلى مصاف الكلیات العالمیة.

 :  نظام الدراسة -٤
لساعات الدراسیة تحدید عدد ا یشتملتتبع كلیة الحقوق نظام الساعات المعتمدة الذي      

التي یجب إتمامها والنجاح فیها وفق المستوى الذي تحدده الجامعة للحصول على 
 .الدرجة الجامعیة األولى اإلجازة 

 :  الساعات المعتمدة -٥
هي مدة ساعة صفیة مخصصة لمحاضرة نظریة واحدة في األسبوع على مدى 

مختبر ، تدریب ) ن كل ساعتین عملیتین في األسبوع ( ، وإ  ستة عشر أسبوعاً 
 تعادل ساعة واحدة . 

 :  المقرر -٦
هو مقرر دراسي یدرسه الطالب وفق برنـامج مـنظم فـي عـدد مـن السـاعات المعتمـدة فـي  

األسـبوع خـالل الفصـل الواحـد . ویعطـى كـل مقـرر اسـمًا ورقمـًا بهـدف تعریفـه وتصــنیفه . 
 ویرتبط المقرر مع مقررات أخرى في خطة دراسیة منتظمة.

 :  درسیةالخطة ال -٧
 تضم الخطة الدراسیة لكلیة الحقوق ما یلي :       

 وصفًا شامًال لبرنامج الدراسة الذي یدرسه الطالب . )١
مجموعة من المقررات المتكاملة التي ینبغي على الطالب دراسـتها وذلـك ألجـل  )٢

 الحصول على الدرجة الجامعیة األولى اإلجازة. 
 ا مجلس الكلیة .فترة تدریب عملي ( داخلي وخارجي ) یحدده )٣
بحــث تخــرج أو ( مشــروع بحــث تخــرج ) ویشــمل دراســة أســالیب وطــرق البحــث  )٤

 القانوني إضافة إلى كتابة البحث . 
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 :  العبء الدراسي
 : كما یلي الحقوق یكون العبء الدراسي للطالب في كلیة     

 الفصل الدراسي
 الحد األدنى

 ساعة معتمدة

 الحد األعلى

 ساعة معتمدة

 ١٨ ١٢ لخریفي)األول (ا

 ١٨ ١٢ الثاني (الربیعي)

 ٩ ٣ الثالث (الصیفي)

ویجوز أن یأخذ الطالب ثالث ساعات إضافیة إذا كان معدله في الفصل السابق ال 
كما یجوز أن یصل العبء الدراسي ،  نقاط فأكثر) ٣% أو ما یعادلها (٨٠یقل عن 

ساعة معتمدة وفي  ٢٥للطالب في فصل التخرج بعد موافقة مجلس الكلیة إلى  
 ساعة معتمدة. ١٥الفصل الصیفي إلى 

) ســتة عشــر ١٦هــو المــدة الزمنیــة الخاصــة بالتــدریس والتــي تمتــد إلــى (:  الفصــل -٩
 .أسبوعًا دراسیًا 

 :  العام الدراسي -١٠
هو المدة الزمنیة المخصصة للتدریس والتي یتم تحدیدها في نهایة كل عام دراسي         

العام الدراسي الواحد من فصلین دراسیین ، ( الفصل األول والفصل  ویتألف،  طبقًا للتقویم
الثاني ) . ویفصل بینهما عطلة نصف العام الدراسي ، ویجوز للكلیة أن تنظم فصًال دراسیًا 

) ٩ى ( الفصل الصیفي ) ، ویكون النصاب الدراسي فیه (ــمكثفًا خالل أشهر الصیف ویسم
معتمدة إذا تحقق ساعة  ةعشر  تاثنإ) ١٢( زیادته إلىتسع ساعات معتمدة ، ویحق للطالب 

، وٕاذا اقتضت خطة % ٨٠الطالب على معدل تراكمي صول حهو و  أحد الشرطین السابقین
فیتوجب الحصول على الطالب الدراسیة مثل تلك الزیادة لغرض التخرج في الفصل نفسه 

 موافقة مجلس الكلیة على ذلك .
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 : لغة التدریس -١١
ي لغــة التــدریس فــي كلیــة الحقــوق ، ویجــوز تــدریس مقــرر واحــد ، أو اللغــة العربیــة هــ

مقــررین فــي كــل فصــل دراســي بلغــة أجنبیــة ، یــتم تحدیــدها بقــرار مــن مجلــس الكلیــة ، 
،  ١٤/١٠/٢٠١٠) ، تـــاریخ ٢٢وذلــك اســتنادًا إلـــى قــرار مجلــس التعلـــیم العــالي رقــم (

 ) ، الفقرتین (آ) و (ب) .١المادة (

 

 : متطلبات التخرج -١٢
 توافر الشروط التالیة : حقوق ،یشترط للحصول على درجة اإلجازة في ال         

ــــب بنجــــاح مــــا مجموعــــه (  -١ ) ســــاعة معتمــــده وفقــــًا للخطــــة  ١٣٩أن ینهــــي الطال
 .الدراسیة للطالب

 ) نقطة .٢أال یقل معدله التراكمي عند التخرج عن ( -٢
 

 مدة الدراسة : -١٣
 مدة الدراسة في كلیة الحقوق هي كما یلي :

 مدة الدراسة لحدا

 فصًال دراسیًا) ١٤سنوات  ( ٧ الحد األعلى

 

) من قواعد االعتماد العلمي الصادرة عن مجلس التعلیم ٤٩وذلك حسب المادة (
وال یعد الفصل الصیفي فصًال دراسیًا ،  ٢٩/١١/٢٠٠٧) ، تاریخ ٣١العالي بالقرار رقم (

 ألغراض احتساب مدة الدراسة.

 

 ترمیز المقررات وفق اآلتي:تم : ترمیز المقررات -١٤
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 الرموز المستخدمة عدد الخانات العنصر المرمز

 تصنیف المقرر

 ثالثة حروف

RQL    (التخصصیة) متطلب الكلیة اإللزامیة 

RQU    متطلب جامعة إلزامي 

RQF     (مبادئ عامة) متطلب الكلیة اإللزامیة 

 أربعة حروف
RQUE     ) ٥-۱متطلب جامعة اختیاري من( 

RQFE   ) ۳۰ -۱متطلب كلیة اختیاري من( 

 ).۸ -۱الرقم األول إلى الیسار ھو رمز المستوى من ( خانھ واحدة المستوى

 )۹۹ -۱( الرقمین التالیین یعنیان تسلسل المقرر من خانتان تسلسل المقرر

تتكون الخطة  :في اختصاص الحقوق الخطة الدرسیة للحصول على درجة االجازة

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: )١٣٩(الدراسیة من 

 متطلبات الجامعة - أ

 النسبة ساعة معتمدة المتطلب م

 ١٣ متطلب جامعة إلزامي ١

 ٤ متطلب جامعة اختیاري ٢ % ١٠.٧٩

 ١٧ المجموع

 متطلبات الكلیة  - ب

 ٨ اإللزامیة( المبادئ العامة)كلیة ال اتمتطلب ١

 ١٥ كلیة اختیاري اتمتطلب ٢ % ١٧.٩٨

 ٢٣ المجموع

 % ٧١.٢٢ ٩٩ (التخصصیة)اإللزامیةكلیة ال اتمتطلب  - ت

 % ١٠٠ ١٣٩ المجموع
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 :موزعة على ساعة معتمدة )١٥متطلبات الجامعة (أوًال: 

 

 ساعة معتمدة): ١١متطلبات الجامعة اإللزامیة ( -١

 متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد 

 معتمدة عملي نظري

RQU101 ) ٣ ٢ ٢ - )١اللغة االنكلیزیة 

RQU102 ) ٢ - ٢ - )١اللغة العربیة 

RQU103 ٣ ٢ ٢ - مهارات الحاسوب 

RQU207 ) ٢اللغة االنكلیزیة( 
  )١اللغة االنكلیزیة (

RQU101 
٣ ٢ ٢ 

RQU211 
ثقافة عامة (وطنیة، 

 قومیة)
- ٢ - ٢ 

 ١٣ ٦ ١٠ المجموع
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 یلي: ساعات معتمدة) یختارها الطالب مما ٤متطلبات الجامعة االختیاریة ( -٢
 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد  متطلب سابق

 معتمدة عملي نظري

RQUE1 ٢ - ٢ - علم اإلدارة 

RQUE2 ٢ - ٢ - علم االجتماع 

RQUE3 ٢ - ٢ - المنطق العلمي 

RQUE4 ) ١اللغة العربیة ( )٢اللغة العربیة( 

RQU102 
٢ - ٢ 

RQUE5 ٢ - ٢ - النفس علم 

RQUE6 ٢ - ٢ - االقتصاد السوري 

 ساعات معتمدة ٤من قبل الطالب  مجموع الساعات التي یجب اختیارها

 ساعات معتمده ٤أو مقررین یساویان 

 

 

 

 

 

 :ساعة معتمدة) ٢٥متطلبات الكلیة (ثانیًا: 
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 ساعات معتمدة): ٨( (مبادئ عامة) متطلب الكلیة اإللزامیة -١
 

 سابقالمتطلب ال سم المقررا رمز المقرر
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري

RQF104 ٣ - ٣ - المدخل إلى علم القانون 

RQF105 
الشریعة  إلى المدخل

 اإلسالمیة

المدخل إلى علم 
 القانون

RQF104 

٣ - ٣ 

RQF208 ٢ - ٢ - مبادئ علم االقتصاد 

 ٨ - ٨ المجموع 

 

فـي معتمـدة) یختارهـا الطالـب  ةسـاع ١٥متطلبات الكلیة االختیاریـة ( -٢
 : يــــــــــیل مماالسنة الرابعة ، 

 سابقالمتطلب ال اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد 

 معتمدة عملي نظري

RQFE1 علم اإلجرام والعقاب 
 )٢) و (١قانون العقوبات العام (

RQL419 + RQL313 
٣ - ٣ 

RQFE2 عقوبات قانون ال
 )٢) و (١قوبات العام (قانون الع

RQL419 + RQL313 
٣ - ٣ 
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 االقتصادي

RQFE3 
قانون األحداث 

 الجانحین
 )٢) و (١قانون العقوبات العام (

RQL419 + RQL313 
٣ - ٣ 

RQFE4 
والحریات حقوق ال

 العامة
 القانون الدستوري والنظم السیاسیة

RQL209 
٣ - ٣ 

RQFE5 
قانون مزاولة مهنة 

 المحاماة
 ) ٢و () ١أصول المحاكمات (

RQL631 + RQL525 
٣ - ٣ 

RQFE6 ةیالبیئ التشریعات 
 )٢) و (١القانون االداري (

RQL420 + RQL314 
٣ - ٣ 

RQFE7 التحكیم 
 ) ٢) و (١أصول المحاكمات (

RQL631 + RQL525 
٣ - ٣ 

RQFE8 التجارة اإللكترونیة 
 )٣) و(٢) و(١القانون التجاري (

RQL527+ RQL421+RQL315 
٣ - ٣ 

RQFE9 التأمین 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQFE10 
القانون الدبلوماسي 

 والقنصلي

 القانون الدولي العام

RQL316 
٣ - ٣ 

RQFE11 
تسویة النزاعات 

 الدولیة

 القانون الدولي العام

RQL316 
٣ - ٣ 

RQFE12 القانون الدولي العام العالقات الدولیة المعاصرة RQL316 ٣ - ٣ 

RQFE13  ٣ - ٣ مبادئ علم االقتصادالتشریعات 
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 االقتصادیة

RQFE14 
الرقابة المالیة 

 واإلداریة
 ٣ - ٣ )٢) و (١القانون اإلداري (

RQFE15 ٣ - ٣ )٢) و (١القانون اإلداري ( اإلدارة المحلیة 

RQFE16 ٣ - ٣ )٢) و (١القانون اإلداري ( المرافق العامة 

RQFE17 ٣ - ٣ )٢) و (١إلداري (القانون ا العقود اإلداریة 

RQFE18 ٣ - ٣ المدخل إلى علم القانون التشریعات العقاریة 

RQFE19 ٣ - ٣ المدخل إلى علم القانون تشریعات التعاون 

RQFE20 ٣ - ٣ المدخل إلى علم القانون حقوق الشخصیة 

RQFE21 ٣ - ٣ المدخل إلى علم القانون الملكیة الفكریة 

RQFE22 
التشریعات 

 صرفیةالم
 ٣ - ٣ )٣) و(٢) و (١القانون التجاري (

RQFE23 
قانون األسواق 
 واألوراق المالیة

 ٣ - ٣ )٣) و(٢) و (١القانون التجاري (

RQFE24 
قانون التجارة 

 الدولیة
 ٣ - ٣ )٣) و(٢) و (١القانون التجاري (

RQFE25 
القانون البحري 

 والجوي
 ٣ - ٣ )٣) و(٢) و (١القانون التجاري (

RQFE26  ٣ - ٣ القانون الدولي العامالقانون الدولي 
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 اإلنساني

RQFE27 ٣ - ٣ القانون الدولي العام التنظیم الدولي 

RQFE28 
 النطاق الدولي 

 (بحار وأنهار وفضاء)
 ٣ - ٣ القانون الدولي العام

RQFE29 ٣ - ٣ القانون الدولي الخاص العقود الدولیة 

RQFE30 ٣ - ٣ - مبادئ االقتصاد 

 ساعة معتمدة ١٥من قبل الطالب  مجموع الساعات التي یجب اختیارها

 ساعة معتمده ١٥أو خمسة مقررات تساوي 

 

 

 

 

 

 ):ساعة معتمدة ٩٩( ( التخصصیة) اإللزامیة الكلیةمتطلبات  ثالثًا:
 

رمز   
 المقرر

 متطلب سابــــق اسم المـقرر
 الساعاتعدد 

 معتمدة عملي نظري

RQL209 
ن الدستوري القانو 

 والنظم السیاسیة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 
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RQL210 تاریخ القانون 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL312 مصادر االلتزام اإلرادیة 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

RQL313 
قانون العقوبات العام 

 ) ، الجریمة١(

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

RQL314 
 ) ، ١القانون اإلداري (

 المبادئ العامة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL315 
 ) ،١القانون التجاري (

 األعمال التجاریة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL316 القانون الدولي العام 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL317 
 ) ١ل الشخصیة (األحوا

 نظام األسرة

 المدخل إلى الشریعة اإلسالمیة

RQF105 
٣ - ٣ 

RQL418 
مصادر االلتزام غیر 

 اإلرادیة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

RQL419 
 )٢قانون العقوبات العام (

 العقوبة

 ) الجریمة١قانون العقوبات العام (
 ،RQL313 ٣ ٢ ٢ 

RQL420 
 ) ٢القانون اإلداري (

 الوظیفة العامة

 ) ١القانون اإلداري (

 RQL314 المبادئ العامة
٣ - ٣ 

13 

 



RQL421 
 ) ٢تجاري (القانون ال

 الشركات

 ) ١القانون التجاري (

 RQL315األعمال التجاریة 
٣ - ٣ 

RQL422 
دولي القانون ال

 االقتصادي

 القانون الدولي العام

RQL316 
٣ - ٣ 

RQL423 
 )٢األحوال الشخصیة (

 )تركاتوال ةی(الوص

 ، )١األحوال الشخصیة (

 RQL317نظام األسرة 
٣ ٢ ٢ 

RQL524 أحكام اإللتزام 
مصادر اإللتزام اإلرادیة وغیر 

 اإلرادیة

RQL418 + RQL312  

٣ - ٣ 

RQL525 ) ١أصول المحاكمات( 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

RQL526 
  )١قانون العقوبات الخاص (

 على األشخاصالجرائم الواقعة 
  واألموال

  )٢( ) و١( العام تقانون العقوبا

RQL419 + RQL313 
٣ ٢ ٢ 

RQL527 
 ) ٣القانون التجاري (

 األسناد التجاریة

 ) ٢) و (١القانون التجاري (

RQL421 + RQL315 
٣ - ٣ 

RQL528 الحقوق العینیة األصلیة 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL529 
ل والضمان قانون العم

 االجتماعي

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

RQL630 ٣ - ٣ لتزام اإلرادیةمصادر اال العقود المسماة 
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RQL312 

RQL631 ٢( محاكماتأصول ال( 
 ، )١( محاكماتأصول ال

RQL525 
٣ ٢ ٢ 

RQL632 
 )٢قانون العقوبات الخاص (

الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة 
 وأمن الدولة

 )٢( ) و١( العام تقانون العقوبا
RQL419 + RQL313 

٣ ٢ ٢ 

RQL633 
أصول المحاكمات 

 الجزائیة

 )٢( ) و١( العام تقانون العقوبا

RQL419 + RQL313 
٣ ٢ ٢ 

RQL634 التبعیة الحقوق العینیة 
 الحقوق العینیة األصلیة

RQL528 
٣ - ٣ 

 

RQL635 قضاء اإلداري ال 
 )٢) و (١القانون اإلداري (

RQL420 + RQL314 
٣ ٢ ٢ 

RQL736 قانون الدولي الخاص ال 
 ) ٢و ( )١( محاكماتأصول ال

RQL525+ RQL 631 
٣ ٢ ٢ 

RQL737 
المالیة والتشریع 

 الضریبي

 )٢) و (١القانون اإلداري (

RQL420 + RQL314 
٣ - ٣ 

RQL738 أصول التنفیذ 
 ) ٢و( )١( محاكماتأصول ال

RQL525+ RQL631 
٣ ٢ ٢ 

RQL739 قانون البّینات 
 ) ٢و ( )١( محاكماتأصول ال

RQL525+ RQL631 
٣ ٢ ٢ 

RQL740 ٣ - ٣ ةاإلسالمیالشریعة المدخل إلى  أصول الفقه 
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RQF105 

RQL741 مشروع تخرج 
ساعة معتمدة  ١٠٠بعد انجاز 

 على األقل
٣ ٢ ٢ 

RQL847 
 الداخليدریب العملي الت

 والخارجي
- - ٣ ٦ 

 ٩٩ ٣٦ ٨١ المجموع

 

 

 

   :أقسام الكلیة : ابعاً ر 

تضــم الكلیــة قســمین متخصصــین همــا : قســم القــانون العــام ، وقســم القــانون الخــاص ،        
 :ات الدراسیة لهذه األقسام كاآلتيوتتحدد تابعیة المقرر 

 

 

 

 

 

 

 :   قسم القانون العام - أ
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 سم المقررا م سم المقررا م

 الدولي العامالقانون  ١٦ القانون الدستوري والنظم السیاسیة ١

 القانون الدولي االقتصادي ١٧ )٢) ، و (١القانون اإلداري ( ٢

 )٢) و(١قانون العقوبات الخاص( ١٨ )٢) و (١قانون العقوبات العام ( ٣

 القضاء اإلداري ١٩ أصول المحاكمات الجزائیة ٤

 علم اإلدارة ٢٠ علم اإلجرام والعقاب ٥

 ئ علم االقتصادمباد ٢١ المالیة والتشریع الضریبي ٦

 قانون األحداث الجانحین ٢٢ قانون العقوبات االقتصادي ٧

 التشریعات البیئیة ٢٣ الحقوق والحریات العامة ٨

 تسویة النزاعات الدولیة ٢٤ القانون الدبلوماسي والقنصلي ٩

 قتصادیةالتشریعات اال ٢٥ العالقات الدولیة المعاصرة ١٠

 اإلدارة المحلیة ٢٦ الرقابة المالیة واإلداریة ١١

 العقود اإلداریة ٢٧ المرافق العامة ١٢

 التنظیم الدولي ٢٨ القانون الدولي اإلنساني ١٣

 العقود الدولیة ٢٩ النطاق الدولي (بحار وأنهار وفضاء) ١٤

 التدریب العملي ٣٠ مشروع تخرج ١٥
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 : قسم القانون الخاص  - ب
 

 إسم المقرر م إسم المقرر م

 المدخل إلى الشریعة االسالمیة ١٦ دخل إلى علم القانونالم ١

 مصادر االلتزام االرادیة ١٧ تاریخ القانون ٢

 مصادر االلتزام غیر اإلرادیة ١٨ )٢) و (١األحوال الشخصیة ( ٣

 أحكام االلتزام ١٩ )٣) و(٢) و(١القانون التجاري ( ٤

 صلیةالحقوق العینیة األ ٢٠ )٢) و (١أصول المحاكمات ( ٥

 قانون العمل والضمان االجتماعي ٢١ الحقوق العینیة التبعیة ٦

 القانون الدولي الخاص ٢٢ العقود المسماة ٧

 قانون البّینات ٢٣ أصول التنفیذ ٨

 حقوق الشخصیة ٢٤ تشریعات التعاون ٩

 قانون مزاولة مهنة المحاماة ٢٥ الملكیة الفكریة ١٠

 یمالتحك ٢٦ التشریعات المصرفیة ١١
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 التأمین ٢٧ التجارة اإللكترونیة ١٢

 قانون التجارة الدولیة ٢٨ قانون األسواق واألوراق المالیة ١٣

 القانون البحري والجوي ١٤
 مشروع تخرج ٢٩

 التدریب العملي ١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اآلتي وفقوالفصول  المعتمدة حسب السنوات ها ساعاتالمقررات و توزیع خامسًا : 

 (المستوى األول) –: الفصل األول  السنة األولى
 

 اسم المقرر رمز المقرر م
 تطلبالم

 السابق

 عدد الساعات 

 معتمدة عملي نظري

١ RQU101 ) ٣ ٢ ٢ - )١اللغة االنكلیزیة 

٢ RQU102 ) ٢ - ٢ - )١اللغة العربیة 
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٣ RQU103 ٣ ٢ ٢ - مهارات الحاسوب 

٤ RQF104 ٣ - ٣ - المدخل إلى علم القانون 

٥ RQF105 
المدخل إلى الشریعة 

 اإلسالمیة
- ٣ - ٣ 

٦ RQUE ٢ - ٢ - متطلب جامعة اختیاري 

 ١٦ ٦ ١٤ - - المجموع

 

 (المستوى الثاني) – السنة األولى : الفصل الثاني
 

 السابق تطلبالم اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي  نظري

١ RQU207  2(اللغة االنكلیزیة( 
 )١اللغة اإلنكلیزیة (

RQU101 
٣ ٢ ٢ 

٢ RQF208 ٢ - ٢ - مبادئ علم االقتصاد 

٣ RQF209 
القانون الدستوري 
 والنظم السیاسیة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٤ RQU210 تاریخ القانون 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٥ RQF211 
 ثقافةعامة

 قومیة) (وطنیة،
- ٢ - ٢ 

٦ RQUE 
متطلب جامعة 

 اختیاري
- ٢ - ٢ 
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 ١٥ ٢ ١٤ المجموع

 (المستوى الثالث) –لسنة الثانیة : الفصل األول ا

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري

١ RQL312 مصادر االلتزام اإلرادیة 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

٢ RQL313 
) ١نون العقوبات العام (قا

 الجریمة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

٣ RQL314 
المبادئ  )١القانون اإلداري (
 العامة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٤ RQL315 
) األعمال ١القانون التجاري (
 التجاریة

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٥ RQL316  العامالقانون الدولي 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٦ RQL317 
 )١األحوال الشخصیة (

 نظام األسرة

المدخل إلى الشریعة 
 RQF105اإلسالمیة 

٣ - ٣ 

 ١٨ ٤ ١٦ المجموع

       

 (المستوى الرابع) –السنة الثانیة : الفصل الثاني 

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر ت
 عدد الساعات

 معتمدة عملي رينظ

١ RQL418 ٣ ٢ ٢ المدخل إلى علم القانون مصادر االلتزام غیر اإلرادیة 
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RQF104 

٢ RQL419 
 ) ٢قانون العقوبات العام (

 العقوبة

) ١قانون العقوبات العام (
 RQL313الجریمة 

٣ ٢ ٢ 

٣ RQL420 
 ) ٢القانون اإلداري (

 الوظیفة العامة

 ) ١القانون اإلداري (

 RQL314عامة المبادئ ال
٣ - ٣ 

٤ RQL421 
 ) ٢القانون التجاري (

 الشركات

 )١القانون التجاري (

 RQL315األعمال التجاریة 
٣ - ٣ 

٥ RQL422 القانون الدولي االقتصادي 
 القانون الدولي العام 

RQL316 
٣ - ٣ 

٦ RQL423 
 ) ٢األحوال الشخصیة (

 الوصیة والتركات

 المدخل إلى الشریعة اإلسالمیة

RQF105 
٣ ٢ ٢ 

 ١٨ ٦ ١٥ المجموع

 (المستوى الخامس) –السنة الثالثة : الفصل األول 

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي  نظري

١ RQL524 أحكام االلتزام 

وغیر  مصادر االلتزام اإلرادیة
 اإلرادیة

RQL418+RQL312 
٣ - ٣ 

٢ RQL525 ١( أصول المحاكمات( 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ ٢ ٢ 

٣ RQL526 

 )١قانون العقوبات الخاص (

 األشخاصالواقعة على جرائم ال
 واألموال

  )٢( ) و١( العام تقانون العقوبا

RQL419 + RQL313 
٣ ٢ ٢ 
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٤ RQL527 
 )٣القانون التجاري (

 األسناد التجاریة

 )٢( ) و١القانون التجاري (

RQL421+RQL315 
٣ - ٣ 

٥ RQL528 الحقوق العینیة األصلیة 
 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

٦ RQL529 
مل والضمان قانون الع

 االجتماعي

 المدخل إلى علم القانون

RQF104 
٣ - ٣ 

 ١٨ ٤ ١٦ المجموع

 

 (المستوى السادس) –السنة الثالثة : الفصل الثاني 

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر ت
 الساعات عدد

 معتمدة عملي نظري

١ RQL630  ّاةالعقود المسم 
 اإلرادیة االلتزام مصادر

RQL312 
٣ - ٣ 

٢ RQL631 ) ١( محاكماتأصول ال )٢أصول المحاكمات( RQL525 ٣ ٢ ٢ 

٣ RQL632 
 )٢العقوبات الخاص (قانون 

 الجرائم الواقعه على اإلدارة العامة وأمن الدوله

 )٢( ) و١( مالعا تقانون العقوبا

RQL419 + RQL313 
٣ ٢ ٢ 

٤ RQL633 أصول المحاكمات الجزائیة 
  )٢( ) و١( العام تقانون العقوبا

RQL419 + RQL313 
٣ ٢ ٢ 

٥ RQL634 الحقوق العینیة التبعیة 
 الحقوق العینیة األصلیة

RQL528 
٣ - ٣ 

٦ RQL635 القضاء اإلداري 
 )٢( ) و١القانون اإلداري (

RQL420+RQL314 
٣ ٢ ٢ 
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 ١٨ ٨ ١٤ المجموع

 (المستوى السابع) –السنة الرابعة : الفصل األول 
 

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري

١ RQL736 القانون الدولي الخاص 
 ) ٢) و (١أصول المحاكمات (

RQL631+RQL525 
٣ ٢ ٢ 

٢ RQL737 المالیة والتشریع الضریبي 
 ) ٢) و (١القانون اإلداري (

RQL420+RQL314 
٣ - ٣ 

٣ RQL738 أصول التنفیذ 
 ) ٢) و (١أصول المحاكمات (

RQL631+RQL525 
٣ ٢ ٢ 

٤ RQL739 قانون البّینات 
 ) ٢) و (١أصول المحاكمات (

RQL631+RQL525 
٣ ٢ ٢ 

٥ RQL740 أصول الفقه 
 المدخل إلى الشریعة اإلسالمیة

RQF105 
٣ - ٣ 

٦ RQL741 مشروع بحث التخرج 
ساعة معتمدة  ١٠٠بعد انجاز 

 ٣ ٢ ٢ على األقل

 ١٨ ٨ ١٤ المجموع

 

 (المستوى الثامن) –السنة الرابعة : الفصل الثاني 

 عدد الساعات المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
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 معتمدة عملي نظري

١ RQFE ٣ - ٣ - متطلب كلیة اختیاري 

٢ RQFE  ٣ - ٣ - اختیاريمتطلب كلیة 

٣ RQFE ٣ - ٣ - متطلب كلیة اختیاري 

٤ RQFE ٣ - ٣ - متطلب كلیة اختیاري 

٥ RQFE ٣ - ٣ - متطلب كلیة اختیاري 

٦ RQL843 ٣ ٤ - في السنة األخیرة التدریب العملي الداخلي والخارجي 

 ١٨ ٤ ١٥ المجموع

 

 RQL741:    مشروع بحث التخرج: سًا ساد

 معتمدة . ات) ساع3تمدة : (الساعات المع  

 ) ساعة معتمدة على األقل.١٠٠المتطلب السابق   :  إنجاز (  

 :  وصف المقرر

 .للحصول على درجة اإلجازة في الحقوق شرطًا أساسیاً یعتبر بحث التخرج  -١
تخصـــــیص ســـــاعة معتمـــــدة ضـــــمن الســـــاعات المخصصـــــة لبحـــــث التخـــــرج وذلـــــك  -٢

 .جیدٍ  ألجل إعداد بحثٍ  لتدریس أسالیب وطرق البحث لتأهیل الطلبة
 یجب أن یعامل بحث التخرج ـ من حیث التقدیرات ـ مثل بقیة المقررات األخرى .  -٣
یقــوم القســم المخــتص بطــرح عنــاوین البحــوث ویختــار الطالــب أحــد هــذه العنــاوین  -٤

 وبالتنسیق مع األستاذ المشرف على البحث ویصادق القسم المختص على ذلك . 
ة نســــخ إلـــى القســــم المخـــتص قبــــل بـــدء االمتحانــــات یجـــب أن یقـــدم البحــــث بأربعـــ -٥
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النهائیة لذلك الفصل لمناقشته ، إال إذا حال دون ذلك ظرفًا طارئـًا فیؤجـل إلـى مـا 
 بعد االنتهاء من االمتحانات النهائیة للفصل . 

 

 RQL847 : )التدریب العملي ( الداخلي والخارجي : ًا  بعسا

 معتمدة ةساع )٣( الساعات المعتمدة :

 السنة األخیرة الفصل الثاني المتطلب السابق   :

 

  : وصف المقرر

 للحصول على درجة اإلجازة  شرطًا أساسیاً التدریب العملي  دعیُ 

 هناك نوعین من التدریب العملي : 

 :    التدریب العملي الداخلي -١
 یكون التدریب العملي الداخلي خالل أحد الفصلین األخیرین قبل التخـرج ویكـون ذلـك

 من خالل تشكیل محكمة تعلیمیة بالكلیة .

المدنیــــة یتضــــمن هــــذا البرنــــامج تــــدریب الطلبــــة علــــى كیفیــــة رفــــع الــــدعوى بنوعیهــــا (و 
وبیــان كیفیــة إجــراءات ســیر الخصــومة ، وذلــك مــن خــالل الجلســات التــي  ) جزائیــةوال

ب تعقد داخل المحكمة التعلیمیة ، وبشرط أن ینتدب أحد القضاة لإلشراف علـى التـدری
 مع عضو هیئة التدریس المختص .

 :  التدریب العملي الخارجي -٢
یكــون التــدریب العملــي الخــارجي خــالل الفصــل األخیــر قبــل التخــرج ، ویــتم ذلــك مــن  

خــالل قیــام الطــالب بزیــارات میدانیــة للمحــاكم بمختلــف أنواعهــا والوقــوف علــى ســیر 
ات االختصـاص المسـؤولة العمل فیها ، وتشمل الزیارات النیابـة العامـة وهـي الجهـة ذ

عــن التحقیــق االبتــدائي والمختبــرات الجنائیــة ومكاتــب المحــامین والمؤسســات العقابیــة 
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ودوائــر الطـــب الشـــرعي ودور رعایــة األحـــداث ومختلـــف دوائــر الشـــرطة علـــى أن یـــتم 
ذلــك بالتنســیق مســبقًا مــع تلــك الــدوائر . بحیــث تتــولى اإلشــراف علــى تــدریب الطلبــة 

 هیئة التدریس المسؤول عن التدریب في الكلیة .ومتابعتهم مع عضو 

ویجب على الطالب أن یجتاز التدریب الـداخلي حتـى یتسـنى لـه التسـجیل فـي برنـامج 
   .التدریب الخارجي

 

 : مقررات الجامعة اإللزامیة واالختیاریة وصفثامنًا : 
 

 : متطلبات الجامعة اإللزامیة - أ

 RQU101 -) ساعات معتمدة ٣(:  )١اللغة االنكلیزیة ( )١
 

 مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية الحقوق كلية

)١اللغة اإلجنليزية ( اسم المقرر  RQU 101 رمز المقرر 

٢نظري:  الساعات الفعلية  ال يوجد المتطلب السابق:  ٢:عملي 

 طريقة التدريس
 حماضرات.النظري: 

 حوار، خمرب لغة.العملي: 

١المستوى المقترح للمقرر:  

 

اسية:السنة الدر   

 األوىل

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر.المرجع اإلضافي: 

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني %) من عالمة املقرر:٤٠(

 .يق امتحان فصلي حتريري شاملعن طر  %) من عالمة املقرر:٦٠(
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المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 املعارف واملهارات اللغوية اإلجنليزية األساسية الالزمة له يف دراسته وعمله املهين املستقبلي.

نامج سيكون الطالب عند االنتهاء من الرب :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 استخدام مصطلحاهتا األكادميية والعملية.وقادراً على التحدث باللغة اإلجنليزية 

عند االنتهاء من :Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 

 الربنامج سيكون الطالب متمكناً من اللغة، ليكون قادراً على استخدامها يف حياته املهنية.

سيكون  :General and transferable skillsهارات العامة والقابلة لالنتقال الم

 .استخدام اللغة يف تعامالته اليومية ويف جماالت عمله املهين الطالب قادراً على

 مفردات المنهاج

يتم من خالل هذا املقرر تزويد الطالب باملهارات األساسية كتابًة وحمادثًة، وبالتايل فهو 

ع املفردات اليت متكنه من ذلك، وخاصًة ما يتعلق باملصطلحات واملفاهيم ذات يتضمن مجي

 الصلة بالعمل األكادميي والعملي املهين للطالب.

  RQU102  -) ساعات معتمدة ٢: ( )١اللغة العربیة ( )٢
 

 مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية الحقوق كلية

)١اللغة العربية (  اسم المقرر  RQU 102 رمز المقرر: 

٢نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 حماضرات.النظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 

 المستوى المقترح

١للمقرر:  

 السنة الدراسية:

 األوىل

 املقرر.بالتنسيق مع أستاذ ، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: الكتاب المرجعي 
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 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي: للمقرر

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني %) من عالمة املقرر:٤٠(

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 والفهم يف قواعد اللغة وفهم النصوص اللغوية واستيعاهبا.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :Intellectual skillsالمهارات الذهنية 

قادرًا على صياغة األفكار بلغة سليمة واستخدام قواعد ومفردات اللغة العربية بشكل 

 صحيح.

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية

 الربنامج سيكون الطالب قادراً على الكتابة واملراسلة واملخاطبة بلغة عربية سليمة. 

سيكون : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

ص الطالب قادرًا على استخدام مفردات اللغة الصحيحة بطالقة وعلى كتابة النصو 

 األكادميية والوظيفية بشكل سليم.

 مفردات المنهاج

يتضمن هذا املقرر املوضوعات اليت من شأ�ا التعريف بالقواعد اللغوية والنصوص التوضيحية 

اليت ستسهم يف متكني الطالب من فهمها واستيعاب دالالهتا وتنمية مهارات القراءة لديهم، 

 للغوية .وتزويدهم مبجموعة من القواعد النحوية و ا

 

 

  RQU103  -) ساعات معتمدة ٣( : مهارات الحاسوب )٣
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 مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية الحقوق كلية

 RQU 103 رمز المقرر: مهارات احلاسوب اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية ٢عملي:  :المتطلب السابق   ال يوجد 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس

  حاسوب.، خمربتطبيقاتالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:

١ 

 السنة الدراسية:

 األوىل

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 .اختبارين فصلينيعن طريق إجراء  %) من عالمة املقرر:٤٠( طريقة االمتحان

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

الالزمة يف أساسيات احلاسوب فهم مكوناته والتعرف على الربامج احلاسوبية املستخدمة يف 

 والبحثي واملهين. العمل األكادميي

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 قادراً على تطوير الربامج واالستخدامات اليت تساعده يف ممارسة العمل املهين أو األكادميي.

عند االنتهاء من  :Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 

ربنامج سيكون الطالب قادراً على توظيف معارفه يف استخدام احلاسوب بشكل جيد إجناز ال

 األعمال.

سيكون :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

 الطالب قادراً على استخدام احلاسوب ومعتمداً على نفسه يف هذا اجملال.
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 مفردات المنهاج

ت هذا املقرر على العناوين اليت من شأ�ا تعريف الطالب بأساسيات تشتمل حمتويا

والتعرف على أنوع الربجميات، وأساسيات التعامل مع شبكة االنرتنت  ،احلاسوب ومكوناته

وخدماهتا، وتزويد الطالب مبصطلحات التجارة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية والذكاء 

 تخداماته.الصنعي وكل ما يتعلق باحلاسوب واس

 

 

 

  RQU207  -) ساعات معتمدة ٣: ( )٢اللغة اإلنكلیزیة ( )٤

 مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية الحقوق كلية

)٢اللغة اإلجنليزية ( اسم المقرر  RQU 207 رمز المقرر: 

٢نظري:  الساعات الفعلية ٢عملي:   )١ليزية (جناإللغة ال المتطلب السابق: 
RQU101 

 طريقة التدريس
 حماضرات نظري: ال

 حوار، خمرب لغة.العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:

٢ 

 السنة الدراسية:

 األوىل

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني ن عالمة املقرر:%) م٤٠(

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من عالمة املقرر:٦٠(
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المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 هين املستقبلي.املعارف واملهارات اللغوية اإلجنليزية األساسية الالزمة له يف دراسته وعمله امل

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 استخدام مصطلحاهتا األكادميية والعملية.وقادراً على التحدث باللغة اإلجنليزية 

عند االنتهاء من  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية

 الطالب متمكناً من اللغة، ليكون قادراً على استخدامها يف حياته املهنية. الربنامج سيكون

 :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

استخدام اللغة يف تعامالته اليومية ويف جماالت عمله الوظيفي  سيكون الطالب قادرًا على

 .و/أو املهين

 مفردات المنهاج

ن خالل هذا املقرر تزويد الطالب باملهارات األساسية كتابًة وحمادثًة، وسيتضمن املقرر يتم م

مجيع املفردات اليت متكنه من ذلك، وخاصًة ما يتعلق باملصطلحات واملفاهيم ذات الصلة 

 بالعمل األكادميي واملهين للطالب.
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  RQU 112معتمدة  ) ساعة٢: (ثقافة عامة (قومیة، وطنیة) )٥

يةكل  مقررات متطلبات الجامعة اإللزامية الحقوق 

 RQU 211 رمز المقرر: ثقافة عامة (وطنية، قومية) اسم المقرر

٢نظري: الساعات الفعلية -عملي:   ال يوجد المتطلب السابق: 

 حماضراتالنظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 

المستوى المقترح 

٢للمقرر:  

 السنة الدراسية:

 األوىل

رجعي الكتاب الم

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني %) من عالمة املقرر:٤٠(

 .ملعن طريق امتحان فصلي حتريري شا %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

والفهم لبعض أهم املراحل التارخيية واملعاصرة لتطور األحداث والقضايا السياسية واالقتصادية، 

 احمللية واإلقليمية والعاملية.

نتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادراً عند اال : Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 على حتليل األحداث والقضايا السياسية واالقتصادية الراهنة وفهمها بشكل موضوعي. 

عند االنتهاء من الربنامج  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية

ف سريورة املتغريات العامة سيكون الطالب قادرًا على االستفادة من معارفه العامة يف استشرا

 وتوقع اجتاهاهتا.

33 

 



: سيكون General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

الطالب قادرًا على استيعاب املتغريات العامة احمليطة بشكل أفضل مبا يساعده يف وضع الرؤى 

 املهنية بشكل أفضل.

 مفردات المنهاج

سيخ الفكر الوطين والقومي السليم والصحيح يف ذهن الطالب وتوعيته فيما يتعلق يهدف هذا املقرر تر 

بفهم املتغريات واألحداث احمللية والعربية واإلقليمية والدولية، وذلك من خالل توضيح الفكر السياسي 
رؤيتها والوطين واملقاوم لقيادة وإدارة ومؤسسات الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف ذلك و 

التحليلية واالسرتاتيجية املتعلقة باملتغريات والتحوالت والتطورات اليت جتري على أرض الواقع، إضافًة إىل 
توضيح الصريورة التارخيية للنضال احلزيب والسياسي والفكري والعمل النضايل واملؤسسايت لألحزاب 

ًا بثورة الثامن من آذار واحلركة واألجهزة واملنظمات السياسية واحلكومية، منذ االستقالل، مرور 

 التصحيحية وحىت التاريخ املعاصر.  

 

 

 : ختیاریةالمتطلبات الجامعة ا - ب

 
 

 RQUE1  -) ساعة معتمدة ٢: (علم اإلدارة )١

 

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

 RQUE 1 رمز المقرر: علم اإلدارة اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية -ملي: ع   ال يوجد المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 

 -العملي: 

 السنة الدراسية: المستوى المقترح للمقرر:

- 
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 اختياري

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 اذ املقرر.ُحيدده أست المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(

 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 إىل مراحل تطور الفكر اإلداري والعلوم اإلدارية.املعرفة والفهم فيأسس علم اإلدارة، إضافًة 

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skillsالمهارات الذهنية 

 قادراً على استيعاب مبادئ وأسس الفكر اإلداري واالجتاهات احلديثة لعلم اإلدارة.

عند االنتهاء من : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 

الربنامج سيكون الطالب ملماً مبفاهيم ومبادئ علم اإلدارة اليت متكنه من ممارسه عمله املهين 

 بشكل أفضل.

سيكون : General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

 الطالب قادراً على فهم خلفية العمل اإلداري. 

 مفردات المنهاج

ول املقرر العناوين اليت هتدف إىل تنمية معارف الطالب يف علم اإلدارة، مبا يف ذلك يتنا

مفهومها، تعريفها، مبادئها/ تطور الفكر اإلداري/ بيئة العمل اإلداري/ الوظائف الرئيسة 

 لإلدارة/ االجتاهات احلديثة واملعاصرة لإلدارة.

2)  

 : ) ساعة معتمدة٢: ( علم االجتماع )٣
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 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

 RQUE 2 رمز المقرر: علم االجتماع اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 

 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:

 اختياري

 السنة الدراسية:

- 

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمعتمد:  المرجع

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني %) من عالمة املقرر:٤٠(

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

ليميةالتع  

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

املعرفة والفهم يف أمهية علم االجتماع، موضوعاته وأسسه، وبالتايل سيسهم يف فهم 

 العالقات االجتماعية والسلوك اإلنساين. 

 عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 قادراً على احملاجة الذهنية يف فهم النظريات والقضايا املختلفة يف علم االجتماع.

عند االنتهاء من  Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية 

الربنامج سيكون الطالب قادرًا على استيعاب الدور الذي يلعبه علم االجتماع يف تطوير 

 ن جهة ورفده باألطر العلمية السليمة من جهة أخرى.النظرة الواقعية للمجتمع م

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 الطالب قادراً على شرح ومناقشة أمهية وموضوعات علم االجتماع يف احلياة اليومية.
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 مفردات المنهاج
تعلقة بتعريف علم االجتماع وأمهيته يف احلياة يتضمن هذا املقرر املوضوعات والعناوين امل

 إضافًة إىل أهم النظريات املعروفة املتعلقة هبذا العلم. ،االجتماعية

4)  

 RQUE 3  - ) ساعة معتمدة٢( : المنطق العلمي )٥

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

 RQUE 3 رمز المقرر: املنطق العلمي اسم المقرر

الفعليةالساعات  ٢نظري:   -عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 حماضرات.النظري:  طريقة التدريس

 -العملي: 

المستوى المقترح 

اختياري للمقرر:  

 السنة الدراسية:

- 

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر.إلضافي: المرجع ا

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني %) من عالمة املقرر:٤٠(

 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 املواضيع ومناقشتها ونقدها مبفهوم علمي ومنطقي. املعرفة والفهم يف تعريف

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 قادراً على حتليل األحداث واملتغريات واملوضوعات الطارئة واملطروحة بشكل علمي.

عند االنتهاء من Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية

الربنامج سيكون الطالب قادرًا على فهم املنطق العلمي واإلملام بأمهيته وكيفية استخدام 
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 أدواته.

سيكون  :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

 ياة اليومية.الطالب قادراً على فهم وشرح أبعاد ومعىن املنطق العلمي واستخدام معارفه يف احل

 مفردات المنهاج

 يتناول هذا المقرر:

 مهارات التحليل املوضوعية لألحداث.*

 *االستبيانات اخلاصة باألحباث اليت يقوم الطالب بإجرائها.

 *عرض املواضيع ونقدها ومناقشتها مبفهوم علمي ومنطقي.

 *مفهوم حبوث العمليات.

  UE4RQ  -) ساعات معتمدة ٢: ( )٢اللغة العربیة ( )٦
 

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

)٢اللغة العربية ( اسم المقرر  RQUE 4 رمز المقرر: 

٢نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    )١اللغة العربية ( المتطلب السابق: 

RQU 102 

 طريقة التدريس
 حماضرات.النظري: 

 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:

 اختياري

ة الدراسية:السن  

- 

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر. ،يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠( طريقة االمتحان
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 .ريق امتحان فصلي حتريري شامل%) من عالمة املقرر: عن ط٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب  Knowledge and understanding: المعرفة والفهم

 املعرفة والصياغة، والفهم يف التطبيقات اللغوية والنحوية والنصوص اإلدارية.

ب عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطال: Intellectual skills المهارات الذهنية

 مؤهالً ملستوى أفضل يف املهارة الذهنية اللغوية يف مناقشة املسائل اإلدارية حبكمة ودراية.

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية

 الربنامج سيكون الطالب قادراً على الكتابة بلغة عربية سليمة والتحدث هبا بشكل أفضل.

سيكون : General and transferable skills امة والقابلة لالنتقالالمهارات الع

الطالب قادرًا على فهم اللغة العربية وشرح أمهيتها والتحدث مع اآلخرين بلغة سليمة 

 وواضحة وكتابة النصوص العادية واألكادميية واملهنية الوظيفية بشكل سليم.

 مفردات المنهاج
ونصوص إدارية، إلكساب الطالب مهارة الكتابة  يتضمن هذا املقرر تطبيقات حنوية

 األكادميية والقانونية واملهنية واإلدارية بلغة سليمة.

 

 
  RQUE5  -) ساعة معتمدة ٢: ( علم النفس )٧

 

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

 RQUE 5 رمز المقرر: علم النفس اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية -: عملي   ال يوجد المتطلب السابق: 
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 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 

 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:

 اختياري

 السنة الدراسية:

- 

الكتاب المرجعي 

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 املقرر.ُحيدده أستاذ المرجع اإلضافي: 

 طريقة االمتحان
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(

 .%) من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 علم النفس وعالقتها بالسلوك الفردي.املعرفة والفهم للمقوالت واملفاهيم األساسية ل

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب : Intellectual skills المهارات الذهنية

قادرًا على امتالك مستوى أعلى من املقدرة الذهنية اليت متكنه من فهم العوامل النفسية 

 واالجتماعية اليت تؤثر على تصرفات الفرد.

: عند االنتهاء من  Professional and Practicalلعمليةالمهارات المهنية وا

الربنامج سيكون الطالب قادراً على معاجلة الكثري من القضايا واملشاكل اليت يعيشها الفرد أو 

 توجهه خالل سريورة احلياة اليومية.

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 ادراً على استيعاب موضوعات علم النفس وأمهيته يف تفسري السلوك اإلنساين.الطالب ق

 مفردات المنهاج

املفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقته بالسلوك الفردي وهو يستعرض أوًال يتناول هذا املقرر 

اجلهاز العصيب ووظائفه الرئيسية من أحاسيس وملكات إدراكية وعواطف وأثرها يف تكوين 

صية، كما يعاجل هذا املقرر السلوك اإلنساين لفهم أفضل العوامل النفسية واالجتماعية الشخ

والبيئية والبيولوجية اليت تؤثر يف هذا السلوك ثانياً، ويركز املقرر يف هذه املعاجلة على مواضيع 
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 عملية ذات صلة بتجارب الطلبة واملشاكل والقضايا النفسية واالجتماعية اليت يعيشو�ا.

 

 
  RQUE 6  -) ساعة معتمدة ٢: ( علم النفس )٦

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية الحقوق كلية

 RQUE 6 رمز المقرر: االقتصاد السوري اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضرات النظري: 

 -العملي: 

:المستوى المقترح للمقرر  

 اختياري

 السنة الدراسية:

- 

الكتاب 

 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .%) من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(

 .ة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل%) من عالم٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 والفهم يف تركيبة ومكونات االقتصاد السوري، ماهي موارده وأهم قطاعاته االقتصادية.

تهاء من الربنامج سيكون الطالب عند االن:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 قادراً على فهم نقاط القوة ونقاط الضعف يف االقتصاد السوري.

عند االنتهاء من : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
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 الربنامج سيكون الطالب قادراً على حتليل التغريات يف االقتصاد السوري.

سيكون  :General and transferable skills النتقالالمهارات العامة والقابلة ل

 الطالب أكثر إملاماً وتعمقاً يف فهم عالقة املؤشرات االقتصادية السورية بعضها ببعض.

 مفردات المنهاج

حملة تارخيية عن مكونات وتطور االقتصاد السوري/ خصائص االقتصاد السوري/ التوزع الوزن 

عة، الصناعة التحويلية واالستخراجية، السياحة، النقل القطاعي لالقتصاد السوري، الزرا

واخلدمات/ أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية واخلدمية الكلية، الدخل القومي، والناتج 

احمللي والقومي/ العمالة والبطالة، الفقر والدخل الفردي/ اخلطط اخلمسية التاسعة والعاشرة/ 

 .ع العام ودور الدولة يف االقتصاد.�ج اقتصاد السوق االجتماعي، القطا 

 
 

 : واالختیاریة كلیة اإللزامیةالمقررات  وصف:  تاسعاً 

 

  وصف مقررات كلیة الحقوق االلزامیة( المبادئ العامة) :  - أ
 

            RQF104 -) ساعات معتمدة ٣(:  المدخل إلى علم القانون )١
 ال یوجد : المتطلب السابق

 

علم القانون وتحدید األسس العلمیة التي استند إلیها یتضمن هذا المقرر: دراسة  •
، وشرح فكرة  في بیان خصائصه التي تمّیزه عن غیره من العلوم األخرى

الحق  ةالقاعدة القانونیة  وخصائصها وبیان فروع القانون ومصادره ، ومعرف
 وأركانه وتقسیماته ومحله وبیان مصادره.

المجتمع وتزویدهم بثقافة حقوقیة أولیة تبیان حقوق األفراد و أهداف المقرر :  •
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تساعدهم في التعمق بدراسة الجوانب المختلفة لعلم القانون الذي یشّرع للحقوق 
 بین القانون والحق. ویرسم حدودها ویفرض ضماناتها ویرسِّخ فكرة العالقة ما

، صلة القانون : النظریة العامة للحق، تعریف القاعدة القانونیةمفردات المقرر •
، تطبیق القانون، الشخص تفسیر القانون لعلوم األخرى، مصادر القانون،با

 .الطبیعي واالعتباري، مفهوم األشیاء واألموال
 

 RQF105  -) ساعات معتمدة ٣: ( الشریعة اإلسالمیةإلى المدخل  )٢
 RQF104المدخل إلى علم القانون     :   المتطلب السابق 

 

سالمیة مصدرًا رئیسیًا للتشریع في معظم تعدُّ الشریعة اإل: مضمون هذا المقرر •
البلدان اإلسالمیة، وهي تتمّیز بغنى قواعدها التي تنّظم شؤون الدین والدنیا. 
وقد أسهمت مذاهبها الفقهیة في استنباط أحكامها وتفسیرها وبیان قواعدها 

 الكلیة، التي أّثرت في تطور نظریة القانون وتحدید مضامینها.
كیم العقل والتفكیر بعد إجراء المقارنة ما بین نصوص أهداف المقرر : تح •

القانون الوضعي وأحكام الشریعة اإلسالمیة، وخصوصًا فیما یتعلق بشؤون 
األسرة واألحوال الشخصیة، المعمول بأحكامها لدى أغلب البلدان اإلسالمیة 
والعربیة، ومما یثري كذلك المعرفة لدى الراغبین بالعمل في مجال القضاء 

 رعي.الش
لفقهیة المختلفة، القواعد : مصادر التشریع اإلسالمي، المذاهب امفردات المقرر •

إلسالم، نظریة الذمة في اإلسالم، أحكام ، مفهوم الحق في االفقهیة الكلیة
ام ، أحكالیة والوصایة والقوامة والوكالة، أحكام النیابة والو األهلیة وموانعها

، أحكام م األشخاص واألشیاء واألموالمفهو ، الجنون والعته والسفه والغفلة
 الملكیة والعقود.

 

        RQF208 –) ساعة معتمدة ٢: ( مبادئ علم االقتصاد )٣
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 المتطلب السابق : ال یوجد

 

یتضمن هذا المقرر : دراسة علم االقتصاد وعالقته مع القواعد القانونیة وتحدید  •
 مفهومه والمشاكل االقتصادیة.

، التي تساعدهم ب بالمعلومات االقتصادیة األولیةطال: تزوید الأهداف المقرر •
، إضافة ل للمخرجات المجتمعیة االقتصادیةفي حیاتهم العملیة نحو فهم أفض

، وخصائص دئ العامة االقتصادیة في االسالم، والمشاكل االقتصادیةإلى المبا
 النظام االقتصادي الرأسمالي.

ومه ، موضوع علم االقتصاد تعریف االقتصاد وتحدید مفهمفردات المقرر :  •
االقتصادیة ، المبادئ العامة االقتصادیة في اإلسالم ، خصائص  اكلوالمش

ویشمل ؛ الطلب  الجزئياالقتصاد الوحدي  .النظام االقتصادي الرأسمالي
االقتصاد  ، والعرض والتوازن الجزئي ، سلوك المنتج ـ المنافسة واالحتكار

زنه ، العالقات االقتصادیة الدولیة ، التجارة ویشمل الدخل القومي وتوا  الكلي
 الدولیة ، النقود والبنوك .

 

 RQF211 -) ساعة معتمدة٢(  الثقافة العامة(الوطنیة، القومیة)) ٤

 المتطلب السابق : ال یوجد

 

، والسیاسي ، توضیح السیرورة التاریخیة للنضال الحزبي إلى یهدف هذا المقرر 

واألجهزة والمنظمات السیاسیة ، والمؤسساتي لألحزاب ، والعمل النضالي ، والفكري 

، والحركة التصحیحیة ، والحكومیة، منذ االستقالل مرورًا بثورة الثامن من آذار 

والقومي السلیم والصحیح في ، ترسیخ الفكر الوطني  ، وٕالىوحتى التاریخ المعاصر

والعربیة ، ث المحلیة واألحدا، وتوعیته فیما یتعلق بفهم المتغیرات ، ذهن الطالب 
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والوطني ، الفكر السیاسي  شرح ، وفهم، وذلك من خالل  قلیمیة والدولیةواإل

ورؤیتها  ، وریة العربیة السوریةوٕادارة مؤسسات الدولة في الجمه، والمقاوم لقیادة 

طورات التي تجري على والتحوالت والت، التحلیلیة واالستراتیجیة المتعلقة بالمتغیرات 

 .اقعأرض الو 

 

 : حقوق االختیاریةالمقررات كلیة وصف  - ب
 

      RQFE1  -) ساعات معتمدة ٣: (  علم اإلجرام والعقاب )١
 RQL419 + RQL313)  ٢) و (١العقوبات العام (المتطلب السابق : قانون  

 

ظــاهرة الجریمــة والعقــاب عبــر تفســیر الســلوك شــرح یتضــمن هــذا المقــرر :   •
م وطــرق مكافحتهــا، وكــذلك تحدیــد صــور اإلجرامــي وأســباب ارتكــاب الجــرائ

التعامـــل مـــع المجـــرمین والســـجناء والرعایـــة الالحقـــة علـــى  العقـــاب ووســـائل
 نحرافي ومعالجته.تنفیذ العقوبة وتطویر اإلجراءات الكاشفة للسلوك اإل

أهــداف المقــرر : اإلســهام فــي تكــوین الــدارس لمواجهــة الظــاهرة اإلجرامیــة  •
بیهـــا أو للعمـــل فـــي مجـــال تحقیـــق العدالـــة وكیفیـــة التعامـــل معهـــا ومـــع مرتك

الجزائیة سواء كقاٍض أو محاٍم أو لدى الضابطة العدلیة أو في السجون أو 
 معاهد اإلصالح أو في حقل البحوث والدراسات الجزائیة.

ـــم اإلجـــرام والعقـــاب وتطـــوره ، عالقـــة علـــم  • مفـــردات المقـــرر : التعریـــف بعل
ات علـم اإلجـرام والعقـاب ، السـلوك اإلجرام والعقاب بالعلوم األخـرى ، نظریـ

اإلجرامــــي وطــــرق معالجتــــه ، دور المؤسســــات العقابیــــة ، أهمیــــة التـــــدابیر 
 .االحترازیة واإلصالحیة ، التدابیر الوقائیة الكاشفة للسلوك االنحرافي
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 RQFE2 –) ساعات معتمدة ٣: ( قانون العقوبات االقتصادي )٢
 RQL419, RQL313) ، ٢) و(١وبات (قانون العق : المتطلب السابق             

 

تختلــــف الجــــرائم االقتصــــادیة بأركانهــــا وعناصــــرها یتضــــمن هــــذا المقــــرر :  •
، حیــث یتشــدَّد المشــرع فــي  والعقوبــات المقــررة بشــأنها عــن الجــرائم األخــرى

تحدید طرق مكافحتهـا وبیـان أحكـام المسـؤولیة الجزائیـة الناجمـة عنهـا وعلّـة 
 مثل هذه الجرائم.تشدید العقوبات بحق مرتكبي 

یسهم اإللمام بالقواعد الموضوعیة واإلجرائیة التي أهداف المقرر :  •
یتضمنها قانون العقوبات االقتصادي في فهم الطبیعة الخاصة لهذه الفئة 
 من الجرائم الخطرة على البنیان االقتصادي واالجتماعي للدولة والمجتمع

إمكانه التعامل الوقائي ، مما یمهِّد السبیل نحو تكوین كادر قانوني ب
 تجاهها ومكافحتها بفعالیة.

التعریف بقانون العقوبات االقتصادي ، تطور قانون مفردات المقرر :  •
العقوبات االقتصادي ، التعریف بالجریمة االقتصادیة ، أركان الجریمة 

االقتصادیة ، أنواع الجرائم االقتصادیة ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم 
ة ، العقوبات المقررة على الجرائم االقتصادیة ، جرائم التموین االقتصادی

والتسعیر ، جرائم الغش والتدلیس ، جرائم التقلید والتزییف ، الجرائم 
 .الضریبیة والجمركیة ، الجرائم التجاریة والمصرفیة

 

 

 

 RQFE3  -) ساعات معتمدة ٣: ( قانون األحداث الجانحین )٣
 RQL419 + RQL31) ٢) و (١قانون العقوبات العام ( : المتطلب السابق             
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ــــوح الحــــدث إحــــدى المشــــكالت  • ــــرر : تشــــّكل ظــــاهرة جن یتضــــمن هــــذا المق
المستعصــــیة لــــدى جمیــــع المجتمعــــات. ولــــذلك ال بــــدَّ مــــن دراســــة أســــباب هــــذه 
الظــــاهرة وبیــــان أحكامهــــا الموضــــوعیة واإلجرائیــــة وقواعــــد المســــؤولیة الجزائیــــة 

لشــرح إجــراءات التحقیــق والمحاكمــة والعقوبــات والتــدابیر  للحــدث وولیــه، إضــافة
 المقررة بهذا الشأن.

تســـاعد دراســـة قـــانون األحـــداث الجـــانحین، فـــي فهـــم الطبیعـــة  أهـــداف المقـــرر : •
الخاصة لجرائم األحداث التي تتطّلب درایة كافیة بأسباب جنوح الحـدث وكیفیـة 

دابیر تجاهــــه وكیفیــــة التعامــــل معــــه فــــي أثنــــاء التحقیــــق والمحاكمــــة وفــــرض التــــ
تطبیقهـــا لـــدى المؤسســـات اإلصـــالحیة، وهـــذا مـــا یتطلـــب كـــادرًا قانونیـــًا مـــؤهًال 

 للتعامل مع هذه الظاهرة المنتشرة على نطاق واسع.
مفردات المقرر : التعریف بظاهرة جنوح األحداث ، التعریف بقانون األحداث  •

یائهم ، العقوبات الجانحین ، المسؤولیة الجزائیة لألحداث الجانحین وألول
والتدابیر اإلصالحیة المقررة لألحداث الجانحین ، قضاء األحداث والمؤسسات 

المساعدة ، إجراءات التحقیق والمالحقة في جرائم األحداث الجانحین ، 
أصول المحاكمات وسیر الدعاوى في قضایا األحداث الجانحین ، الحمایة 

 المقررة لألحداث الجانحین.
 

  RQFE4 –) ساعات معتمدة ٣: ( ات العامةالحقوق والحری )٤
  RQL209القانون الدستوري والنظم السیاسیة ،  المتطلب السابق :                    

 

حفلــــت التشــــریعات الوطنیــــة بالنصــــوص التــــي تــــوفر یتضــــمن هــــذا المقــــرر :    •
 الحمایـــــة القانونیـــــة لحقـــــوق األفـــــراد وحریـــــاتهم األساســـــیة وتـــــأمین الضـــــمانات

لها، وكذلك تحدید المسؤولیة عن االنتهاكات التـي قـد تتعـرَّض لهـا  الدستوریة
 هذه الحقوق والحریات، كونها ترتبط بسائر فروع القانون.
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أهـــداف المقـــرر : إتاحـــة المعرفـــة القانونیـــة بفحـــوى الحقـــوق والحریـــات العامـــة    •
وتحصینها بقواعد ملزمة نابعـة مـن الخصوصـیة الحضـاریة لهـذا المجتمـع أو 

ـــة ذاك، م ـــة القـــانون وتفعیـــل آلیـــات الحمایـــة القانونی مـــا یســـهم فـــي إرســـاء دول
 لحقوق المواطن وحریاته األساسیة.

مفـــــردات المقـــــرر : التعریـــــف بـــــالحقوق والحریـــــات العامـــــة ، تطـــــور الحقـــــوق    •
والحریــات العامــة ، نظریــات الحقــوق والحریــات العامــة ، المصــادر القانونیــة 

لیة عن انتهاك الحقوق والحریات العامـة ، للحقوق والحریات العامة ، المسؤو 
 .آلیات الحمایة للحقوق والحریات العامة

 

  RQFE5  -) ساعات معتمدة ٣:  ( ممارسة مهنة المحاماة قانون )٥
 RQL525 , RQL63) ٢) و (١المتطلب السابق : أصول المحاكمات (     

 

تطلــب شــروطا یتضــمن هــذا المقــرر : تّعــدُّ المحامــاة مــن المهــن الحــرة التــي ت   •
أخالقیة ومهنیة رفیعة لدى أولئك الراغبین في مزاولتها. ولذلك انبرى المشـرع 
إلــى تنظــیم هــذه المهنــة بتشــریعات خاصــة تتضــمن شــروطًا وٕاجــراءات محــددة 
بإمكانها ضـبط ممارسـة مهنـة المحامـاة بمـا یضـمن المصـلحة العامـة وحقـوق 

 األفراد والمحامین.
ــــ   • انون ممارســــة مهنــــة المحامــــاة والتــــي تشــــّكل أهــــداف المقــــرر : إن دراســــة ق

التصــور األولــي لمســتقبل معظــم خریجــي الحقــوق، تســهم فــي تمكــین الــدارس 
ـــان أهمیتهـــا، وكـــذلك تزویـــده  ـــة وبی مـــن اســـتیعاب شـــروط ممارســـة هـــذه المهن
ـــة فـــي  ـــات ممارســـتها كونهـــا تـــؤدي دورًا مهمـــًا فـــي ترســـیخ هـــذه المهن بأخالقی

 بصورة عامة. عقول الناس وعلى الصعید العملي
مفــــردات المقــــرر : التعریــــف بمهنــــة المحامــــاة وتطورهــــا ، خصــــائص مهنـــــة    •

المحاماة وأخالقیاتها ، ماهیة قانون ممارسة مهنة المحاماة ، التنظـیم النقـابي 
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لمهنــة المحامــاة ، شــروط ممارســة مهنــة المحامــاة ، إجــراءات ممارســة مهنــة 
 ام تقاعد المحامین وآثارها.المحاماة ، حقوق المحامین والتزاماتهم ، أحك

 

 RQFE6 -) ساعات معتمدة ٣: ( التشریعات البیئیة )٦
 RQL314وRQL420 ) ٢و () ١القانون اإلداري ( المتطلب السابق  : 

 

یتعـــرَّض المحـــیط البیئـــي إلـــى مخـــاطر عدیـــدة ناجمـــة عـــن یتضـــمن المقـــرر :    •
 عمــــــل اإلنســــــان والطبیعــــــة، مثــــــل حصــــــول الفیضــــــانات والــــــزالزل واســــــتخدام
الملوثات وغیرها من األخطار التي تنال من التوازن البیئـي. وهـذا مـا یتطلـب 
البحث عن تشریع قـانوني مالئـم لحمایـة البیئـة البریـة والبحریـة والجویـة وقمـع 

 المخالفات الضاّرة بها.
أهداف المقرر: تكوین ثقافـة بیئیـة عامـة تسـهم فـي ترسـیخ فكـرة الحفـاظ علـى    •

عداد التشـریعات المناسـبة لحمایـة البیئـة، وهـذا یتطلـب البیئة، والمشاركة في إ
إعـــداد كـــادر قـــانوني بإمكانـــه فهـــم النظـــام البیئـــي وآثـــار المخـــاطر الطبیعیـــة 
ــــم البحــــث عــــن النظــــام القــــانوني  ــــال مــــن توازنــــه، ومــــن ث والملوثــــات التــــي تن

 المناسب لحمایة البیئة وقمع الجرائم البیئیة.
النظــام البیئـي ، المخـاطر الطبیعیـة البیئیــة ، مفـردات المقـرر : ماهیـة البیئـة و    •

مصادر الملوثات البیئیة وأضرارها ، التعریـف بالتشـریعات البیئیـة وتطورهـا ، 
قواعد حمایة البیئة البریة ، قواعد حمایة البیئة البحریة ، قواعـد حمایـة البیئـة 

 الجویة ، الجرائم البیئیة وأركانها ، الحمایة الدولیة للبیئة .
 

  RQFE7 -) ساعات معتمد ة  ٣:  ( كیمالتح )٧
 RQL525 , RQL631 )٢) و (١أصول المحاكمات (المتطلب السابق :            
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یتضـــمن هـــذا المقـــرر : یعـــدُّ التحكـــیم إحـــدى أهـــم الوســـائل القانونیـــة لتســـویة    •
المنازعــات التجاریــة، ممــا یقتضــي دراســة األحكــام الناظمــة للتحكــیم التجــاري 

إضـــافة إلـــى شـــرح القواعـــد المتعلقـــة باتفـــاق التحكـــیم وأطرافـــه  ، وبیـــان فوائـــده
وموضــــوعه وهیئــــات التحكــــیم وٕاجراءاتــــه وحجیــــة القــــرارات التحكیمیــــة وٕاجــــراء 

 التحلیل القانوني لها.
معرفــة أســلوب التحكــیم التجــاري كونــه  مــنین الــدارس مكــأهــداف المقــرر : ت   •

، وهـذا مـا یتطلـب اكتسـاب  الوسیلة األكثر شیوعًا لتسویة المنازعات التجاریة
الدرایــة القانونیــة بنظــام التحكــیم وآثــاره كــي یــتم تالفــي ثغراتــه والتعامــل بفعالیــة 

 ضمن مجاله.
مفردات المقرر : التعریف بالتحكیم التجـاري ، خصـائص التحكـیم التجـاري ،    •

تطور التحكیم التجاري ، اتفاق التحكیم وأطرافه ، شروط التحكـیم وموضـوعه 
تحكـیم وٕاجراءاتهـا ، حكـم التحكـیم وحجیتـه ، مراكـز التحكـیم الوطنیـة ، هیئة ال

 والدولیة ، آثار التحكیم التجاري.
 

 RQFE8  -) ساعات معتمدة ٣: (لتجارة اإللكترونیة ا )٨
 ,RQL315 )٣) و (٢) و (١القانون التجاري (لمتطلب السابق : ا  

RQL421 , RQL527  

 

لتقنیــة والمعلوماتیــة فــي ترســیخ ظــاهرة أســهمت الثــورة ایتضــمن هــذا المقــرر :    •
یقتضــي التعــرف  ، وهــذا مــا التجــارة االلكترونیــة وانتشــارها علــى نطــاق واســع

إلــى ماهیــة هــذا الــنمط المســتحدث مــن العمــل التجــاري مــع تحدیــد خصائصــه 
 وبیان أحكامه القانونیة واآلثار الناجمة عنه.

قانونیًا بإمكانه الـتالؤم مـع  تتطلب التجارة االلكترونیة نظاماً أهداف المقرر :    •
ـــة واالتصـــاالت  ـــى وســـائل التقنی مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التجـــارة التـــي تعتمـــد عل

، وهــذا مــا یقتضــي تكــوین كــادر قــانوني بإمكانــه  الحدیثــة فــي القیــام بعملیاتــه
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اإلسهام في إیجاد نظام قانوني محكم للتجارة االلكترونیة وتسویة اإلشـكالیات 
 جم عنه.القانونیة التي قد تن

التعریـــــــف بالتجـــــــارة االلكترونیـــــــة ، خصـــــــائص التجـــــــارة مفـــــــردات المقـــــــرر :    •
االلكترونیة ، تطور التجارة االلكترونیة ، النظـام القـانوني للتجـارة االلكترونیـة 
، األعمــــال التجاریــــة االلكترونیــــة ، المتجــــر االلكترونــــي وعناصــــره ، أحكــــام 

 .، التحكیم التجاري االلكتروني العقد االلكتروني ، وسائل الدفع االلكتروني
 

  RQFE9  -) ساعات معتمدة ٣: ( التأمین )٩
 RQF104 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق : 

 

یتضـــمن هـــذا المقـــرر : انتشـــرت ظـــاهرة التـــأمین نتیجـــة التطـــور االقتصـــادي    •
وازدیاد الوعي بأهمیـة التـأمین الـذي یشـكل بحـّد ذاتـه عمـًال تجاریـًا ذو طبیعـة 

 انونیة، وخصوصًا ما یتعلق بعقد التأمین والدعاوى الناجمة عنه.ق
ـــد حقـــوق    • ـــأمین وتحدی أهـــداف المقـــرر : إن دراســـة األحكـــام الناظمـــة لعقـــد الت

والتزامات األطراف المعنیة یسهم في ترسیخ فكـرة التـأمین وانتشـارها والتعامـل 
اســع، معهــا بإیجابیــة، وخصوصــًا مــع انتشــار شــركات التــأمین علــى نطــاق و 

وهــذا یتطلــب إعــداد كــادر قــانوني مؤهــل للتعامــل مــع ظــاهرة التــأمین وٕایجــاد 
 نظام قانوني مناسب لها.

مفــردات المقــرر : التعریــف بالتــأمین ، تطــور التــأمین ، تشــریعات التــأمین ،    •
شركات التأمین ، عقد التـأمین ، أطـراف عقـد التـأمین ، محـل عقـد التـأمین ، 

ي عقــــد التــــأمین ، األقســــاط والتعویضــــات فــــي حقــــوق والتزامــــات األطــــراف فــــ
 التأمین ، دعوى التأمین.

 

  RQFE10  -) ساعات معتمدة ٣: ( القانون الدبلوماسي والقنصلي  )١٠
 RQL316القانون الدولي العام  :  المتطلب السابق                   
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یتضــــمن هــــذا المقــــرر : تطــــورت العالقــــات الدبلوماســــیة والقنصــــلیة بشــــكلها    •
، قبــــل تقنــــین قواعــــدها فــــي اتفــــاقیتي فیینــــا  قلیــــدي المســــتند إلــــى األعــــرافالت

الناظمــــة ألســــس العالقــــات الدبلوماســـــیة والقنصــــلیة وتبــــادل البعثــــات وبیـــــان 
ـــع بهـــا هـــذه  ـــازات التـــي تتمت مهامهـــا وواجباتهـــا ومجموعـــة الحصـــانات واالمتی

 البعثات والعاملین لدیها وأفراد أسرهم.
لمـــــــام بالقواعـــــــد القانونیـــــــة الناظمـــــــة للعالقـــــــات أهـــــــداف المقـــــــرر : یســـــــهم اإل   •

الدبلوماســـیة والقنصــــلیة فـــي تكــــوین كـــادر قــــانوني بإمكانـــه فهــــم طبیعـــة هــــذه 
ـــى تطویرهـــا ـــدى أولئـــك الـــذین  العالقـــات وأهمیتهـــا والعمـــل عل ، وخصوصـــًا ل

، وهـــــؤالء  یرغبـــــون بالعمـــــل فـــــي المجـــــال السیاســـــي والدبلوماســـــي والقنصـــــلي
، وااللتـــزام بقواعـــد  ن مصـــالح بلـــدانهم مـــن جهـــةیتوجـــب علـــیهم التوفیـــق مـــابی

 القانون الدولي من جهة أخرى.
مفــــــردات المقــــــرر : التعریــــــف بالعالقــــــات الدبلوماســــــیة والقنصــــــلیة ، تطــــــور    •

ـــل الدبلوماســـي والقنصـــلي ،  ـــادل التمثی العالقـــات الدبلوماســـیة والقنصـــلیة ، تب
لممثــل الدبلوماســي هیئــات العالقــات الدبلوماســیة والقنصــلیة ، شــروط انتقــاء ا

والقنصـلي ، مهــام الممثلــین الدبلوماسـیین والقنصــلیین وواجبــاتهم ، االمتیــازات 
والحصـــــانات الدبلوماســـــیة والقنصـــــلیة ، حـــــاالت انتهـــــاء المهـــــام الدبلوماســـــیة 

 والقنصلیة .
 

  RQFE11  -) ساعات معتمدة ٣:  ( تسویة النزاعات الدولیة  )١١
 RQL316 القانون الدولي العام  : المتطلب السابق                 

 

یعـدُّ مبـدأ التسـویة السـلمیة للنزاعـات الدولیـة واحـدًا مـن  یتضمن هذا المقـرر :   •
أهــم المبــادئ األساســیة فــي القــانون الــدولي العــام، وهــو نتیجــة محتمــة لمبــدأ 
حظــر اســتخدام القــوة فــي العالقــات الدولیــة. لــذلك ال بــدَّ مــن االنطــالق بشــرح 
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ة لهـــذا المبـــدأ وتطـــوره، ومـــن ثـــم التطـــرق إلـــى الوســـائل الودیـــة الطبیعـــة اآلمـــر 
وغیـــر الودیـــة فـــي تســـویة النزاعـــات الدولیـــة، وذلـــك قبـــل بیـــان أهـــم األحكــــام 
المتعلقــة بتســویة النزاعــات بطــرق غیــر ســلمیة، وأخطرهــا اللجــوء إلــى الحــرب 
التــي ینظمهــا القــانون الــدولي بقواعــد معینــة رغــم تحــریم اللجــوء إلــى القــوة فــي 

 العالقات الدولیة.
أهــــداف المقــــرر : دراســــة مبــــدأ تســــویة النزاعــــات الدولیــــة والتطــــرق إلــــى أهــــم    •

، وخصوصــًا أســلوب اللجــوء إلــى القضــاء والتحكــیم  الوســائل الســلمیة للتســویة
، تسهم في ترسیخ أسـس الحـل السـلمي وبیـان فوائـده وتمتـین عوامـل  الدولیین

أهــــوال الحــــروب ویحفــــظ الســــلم التعاضــــد بــــین الــــدول والشــــعوب بمــــا یجنبهــــا 
واألمـن الـدولیین. ویسـاعد كـذلك علـى تكـوین كـادر قـانوني بإمكانـه المشــاركة 

 في الدفاع عن حقوق بلده ومصالحه في المحافل الدولیة.
مفردات المقرر : التعریف بمبدأ حظر اسـتخدام القـوة فـي العالقـات الدولیـة ،    •

لدولیــــة ، الطبیعــــة اآلمــــرة لمبــــدأ التعریــــف بمبــــدأ التســــویة الســــلمیة للنزاعــــات ا
التســـویة الســـلمیة للنزاعـــات الدولیـــة ، تقنـــین مبـــدأ التســـویة الســـلمیة للنزاعـــات 
الدولیــــة ،   أحكــــام الفصــــل الســــادس مــــن میثــــاق األمــــم المتحــــدة ، الوســــائل 
السیاســــیة لتســــویة النزاعــــات الدولیــــة ،  الوســــائل القانونیــــة لتســــویة النزاعــــات 

الودیـــة لتســـویة النزاعـــات الدولیـــة ، القـــانون الـــدولي  الدولیـــة ، الوســـائل غیـــر
 للنزاعات المسلحة.

 

  RQFE12  -) ساعات معتمدة ٣:  ( العالقات الدولیة المعاصرة  )١٢
  RQL316القانون الدولي العام المتطلب السابق :                     

 

اعترفـت یتضمن هذا المقرر : تكرَّسـت العالقـات الدولیـة كعلـم مسـتقل حینمـا    •
معظم الدول بأهمیة دراستها كمادة متمّیزة بین العلوم االجتماعیـة واإلنسـانیة. 
واتبع الباحثون مناهج عـدة إلبـراز مـدى االرتبـاط الوثیـق لهـذا العلـم مـع فـروع 
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المعرفــــة األخــــرى. وكــــذلك دراســــة بعــــض الظــــواهر الدولیــــة وبیــــان عناصــــر 
اث التـــي شـــهدها عالمنـــا ، واســـتعراض أهـــم األحـــد االنتظـــام واالخـــتالل فیهـــا

، مثل مشكلة الشرق األوسط والقضـیة الفلسـطینیة واحـتالل العـراق  عاصرالمُ 
 وأفغانستان.

مســاعدة الطــالب فــي دراســة العالقــات الدولیــة المعاصــرة ، أهــداف المقــرر :    •
وفي معرفة األسس ، والقواعد المحددة لسیاسات الـدول الخارجیـة ، والعوامـل 
المــــؤثرة فیهــــا ، ودور القــــوى الفاعلــــة علــــى الســــاحة علــــى الســــاعة الدولیــــة ، 
وتشــابك مصــالحها ، ومــن ثــم إجــراء المقارنــة المنهجیــة ، مــا بــین النظریــة ، 

ــــد مــــدى شــــرعیة هــــذا الســــلوك ، أو ذاك ضــــمن اطــــار وال ــــة تحدی تطبیــــق بغی
 االلتزام بقواعد القانون الدولي ، واحترام مبادئ السیادة والعدالة والمساواة.

 

مفردات المقرر : مفهـوم العالقـات الدولیـة ، نشـوء العالقـات الدولیـة ، تطـور    •
المـؤثرة فـي العالقـات  العالقات الدولیة ، نظریات العالقات الدولیة ، العوامل

الدولیــة ، مفهــوم الشــرعیة الدولیــة ، مفهــوم التعــایش الســلمي ، مفهــوم الحــرب 
الباردة ، نظام توازن القـوى ، نظـام األمـن الجمـاعي ، نظـام القطـب الواحـد ، 

 سیاسات الهیمنة والتفوق ، إدارة األزمات الدولیة .
 

  RQFE13  -) ساعات معتمدة ٣:  ( التشریعات االقتصادیة )١٣
  RQF208 مبادئ علم االقتصاد المتطلب السابق :                     

 

یتضــمن هــذا المقــرر : یــرتبط علــم  القــانون بــالظواهر االقتصــادیة بحســبانها    •
عنصــرًا مشـــتركًا بــین معظـــم موضــوعاته الناظمـــة لتصــرفات األفـــراد  والدولـــة 

موعــة مــن المبــادئ ومؤسســاتها المجتمعیــة. وتحكــم العالقــات االقتصــادیة مج
والمفـــاهیم المتعلقـــة بإقامـــة عناصـــر اإلنتـــاج وتنقالتهـــا مـــن أشـــخاص ورؤوس 
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تحتاج جمیعهـا إلـى تشـریعات ناظمـة  واستثماراتأموال وسلع وخدمات ونقود 
 لها كي تؤمن عوامل االستقرار والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

للتعـامالت االقتصـادیة علـى أهداف المقرر : ال بـدَّ مـن فهـم النظـام القـانوني    •
جمیـع األصـعدة التجاریـة والمالیــة والنقدیـة، والتـي تعبِّــر عـادة عـن إیدیولوجیــة 
النظــــام االقتصـــــادي واالجتمــــاعي للدولـــــة. ولـــــذلك فــــإن اإللمـــــام بالتشـــــریعات 
الناظمـــــة للنشـــــاط االقتصـــــادي ســـــواء مـــــا یتعلـــــق منهـــــا بالتجـــــارة الداخلیـــــة أو 

قــانوني بإمكانــه االســتفادة مــن ثغــرات النظــام الخارجیــة، یســهم فــي بنــاء كــادر 
االقتصـــادي القـــائم إلعـــداد تشـــریعات تهـــدف إلـــى تحقیـــق المســـتوى المعیشـــي 

 المناسب لإلنسان والمجتمع.
مفـــردات المقـــرر : التعریـــف بعلـــم القتصـــاد ، ماهیـــة األنظمـــة االقتصـــادیة ،    •

سـتهالك خصائص التشـریعات االقتصـادیة ، التشـریعات الناظمـة لإلنتـاج واال
، التشــــریعات الناظمــــة لألســــواق واألســــعار ، التشــــریعات الناظمــــة لالدخــــار 
ــــدة ، التشــــریعات الناظمــــة لالســــتثمار ، التشــــریعات المالیــــة والنقدیــــة ،  والفائ
التشــــــریعات الناظمــــــة للخطــــــط االقتصــــــادیة ، التشــــــریعات الناظمــــــة للتجــــــارة 

 الخارجیة.
 

  RQFE14  -معتمدة ) ساعات ٣:  ( الرقابة المالیة واإلداریة )١٤
  RQL314 , RQl420) ٢) و (١القانون اإلداري (المتطلب السابق :           

 

تعــدُّ ممارســة الرقابــة علــى أعمــال اإلدارة العامــة إحــدى  یتضــمن هــذا المقــرر:   •
أهم عناصر تقویم العمل اإلداري. ولهذا ال بدَّ مـن إعـداد التشـریعات الالزمـة 

یة والالحقة، مـع تحدیـد ماهیـة المؤسسـات واألجهـزة التي تضمن الرقابة الوقائ
 المكلفة بممارسة هذه المهمة وحدود صالحیاتها وأسالیب عملها وآلیاتها. 

أهداف المقرر : تسهم دراسة أحكام الرقابة اإلداریة والمالیـة فـي إعـداد كـادر    •
یب قانوني بإمكانه فهم معنى الرقابة على أعمال اإلدارة العامـة وتطـویر أسـال
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عملهــــا، ممــــا یحقــــق االســــتخدام األمثــــل للمــــوارد الوطنیــــة والقــــدرات البشــــریة، 
وتقویم العمل اإلداري وتحسین أداءه ومعالجته مـواطن الخلـل والفسـاد ویحفـظ 

 المال العام.
مفــردات المقــرر : ماهیـــة الرقابــة اإلداریــة والمالیـــة وتطورهــا ، أهمیــة الرقابـــة    •

ابـــة اإلداریـــة والمالیـــة ، أجهـــزة الرقابـــة اإلداریـــة اإلداریـــة والمالیـــة ، آلیـــات الرق
والمالیــــــة ، ســــــلطات الرقابــــــة اإلداریــــــة والمالیــــــة ، الــــــدور الرقــــــابي للــــــوزارات 
المختصـــة ، أســـلوب الرقابـــة الداخلیـــة ، الهیئـــة المركزیـــة للرقابـــة والتفتـــیش ، 

 .الجهاز المركزي للرقابة المالیة ، فعالیة الرقابة اإلداریة والمالیة
 

 

  RQFE15  -) ساعات معتمدة ٣:  ( دارة المحلیةاإل )١٥
 RQL314 , RQl420) ٢) و (١القانون اإلداري (المتطلب السابق :         

 

ــــــتالءم مــــــع    • ــــــذي ی ــــــة تنظیمهــــــا اإلداري ال ــــــرر : لكــــــل دول یتضــــــمن هــــــذا المق
خصوصــــیتها المحلیــــة. فهنالــــك دول تعتمــــد نظــــام المركزیــــة اإلداریــــة، بینمــــا 

ام الالمركزیـــة اإلداریــة أو مـــا یســمى بـــاإلدارة المحلیـــة. تعتمــد دول أخـــرى نظــ
وهو النظام الذي یفسح المجال لسكان المناطق إلدارة شؤونهم المحلیة، وهذا 
یتطلب دراسة األسس القانونیة لتنظیم اإلدارة المحلیـة وتحدیـد أدواتهـا ونطـاق 

 صالحیاتها وسبر حسناتها وبیان عیوبها.
سة التنظیم القانوني لإلدارة المحلیة في فهـم فحـوى أهداف المقرر : تسهم درا   •

هـــذا الـــنمط الـــدیمقراطي مـــن التنظـــیم اإلداري وتكـــوین كـــادر قـــانوني بإمكانـــه 
تطــویر عمــل اإلدارة المحلیــة، ممــا یســاعد علــى ترســیخ روح العمــل الجمــاعي 
الالمركزي لدى مؤسسات الدولة والمجتمع بمكوناته المختلفة، ویعمِّـق اهتمـام 

 طن ببیئته المحلیة وٕادارة شؤون مجتمعه.الموا
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مفــردات المقــرر : التعریــف بــاإلدارة المحلیــة ، أســس اإلدارة المحلیــة ، تطــور    •
ـــــإلدارة  ـــــة ل ـــــة ، التشـــــریعات المقارن اإلدارة المحلیـــــة ، تطبیقـــــات اإلدارة المحلی
المحلیة ، قانون اإلدارة المحلیة في سوریة ، أسالیب اإلدارة المحلیـة ، أجهـزة 

إلدارة المحلیــة ، ســلطات اإلدارة المحلیــة ، صــلة األجهــزة المحلیــة بالســلطة ا
 المركزیة ، مزایا اإلدارة المحلیة وعیوبها.

 

 

 

 

  RQFE16  -) ساعات معتمدة ٣:  ( المرافق العامة )١٦
 RQL314 , RQl420) ٢) و (١القانون اإلداري (المتطلب السابق :           

 

، إحـــداث مرافـــق  مهمـــة أداء الخـــدمات العامـــة یتضـــمن هـــذا المقـــرر: تتطلـــب   •
بإمكانهــا تــأمین احتیاجــات المــواطن والمجتمــع بأفضــل الســبل وأیســرها. وهــذا 

، إضافة للقواعد  ما یتطلب دراسة مفهوم المرفق العام وطرق إحداثه وأنواعه
 الناظمة لعمله وأسالیب إدارته والمخاطر التي قد یتعرَّض لها.

، یســهم فــي  راســة مفهــوم المرافــق العامــة بجمیــع جوانبــهأهــداف المقــرر: إن د   •
تكـــوین بنیـــة  قانونیـــة مؤهلـــة الســـتیعاب فكـــرة المرفـــق العـــام وأهمیـــة دوره فـــي 

، والمســاعدة كــذلك فــي تطــویر  تــأمین الخــدمات العامــة ومتطلبــات المــواطنین
النظـــام القـــانوني للمرافـــق العامـــة كـــي یســـتطیع تحقیـــق أهدافـــه المنشـــودة فـــي 

 مواطنین والمجتمع.خدمة ال
مفــــردات المقــــرر : تعریــــف المرفــــق العــــام ، تطــــور المرفــــق العــــام ، إحــــداث    •

المرفــق العــام ، أنــواع المرافــق العامــة ، طــرق إدارة المرافــق العامــة ، الهیئــات 
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والمؤسســـات العامـــة ، عقـــود التـــزام المرافـــق العامـــة ، عقـــود تشـــغیل المرافـــق 
 وال المرافق العامة ، الضبط اإلداري.العامة ، عمال المرافق العامة ، أم

 

  RQFE17  -) ساعات معتمدة ٣:  ( العقود اإلداریة )١٧
 RQL314 , RQl420) ٢) و (١القانون اإلداري (المتطلب السابق :           

 

یتضمن هذا المقـرر: تشـّكل العقـود التـي تبرمهـا الدولـة ممثلـة بإدارتهـا العامـة    •
، وخصوصـًا  ئل اإلداریـة فـي تنفیـذ سیاسـتها، إحدى أهـم الوسـا أو مؤسساتها

ـــة خصـــائص  ـــق بـــإدارة المرافـــق والخـــدمات العامـــة. وللعقـــود اإلداری فیمـــا یتعل
تمّیزهـــا عـــن غیرهـــا مــــن العقـــود األخـــرى ســـواء مــــن حیـــث تعریفهـــا وأنواعهــــا 

 وكیفیة إبرامها وتنفیذها واآلثار الناجمة عنها.
ي للعقـــود اإلداریـــة فـــي صـــقل أهـــداف المقـــرر : تســـهم دراســـة النظـــام القـــانون   •

المعرفة العلمیة بأهم وسیلة إلشباع االحتیاجات العامة وتكـوین كـادر قـانوني 
لدیـــه مـــن األفكـــار العلمیـــة مـــا یؤهلـــه للتفاعـــل مـــع مفاصـــل التطبیـــق العملـــي 
للعقـــود اإلداریـــة وتســـویة النزاعـــات المتعلقـــة بتفســـیر البنـــود الـــواردة فـــي هـــذه 

 العقود وتطبیق أحكامها.
مفردات المقرر : أنواع العقود اإلداریة ، إبرام العقود اإلداریة ، عقـود الشـراء    •

المناقصـــات العامـــة ، طلبـــات ،  عقـــود الشـــراكة  العـــام ، عقـــود التفـــویض ، 
عــروض األســعار ، التعاقــد المباشــر ، طــرق تنفیــذ العقــود اإلداریــة ، انقضــاء 

 العقود اإلداریة وآثارها.
 

  RQFE18  -) ساعات معتمدة ٣( :  التشریعات العقاریة )١٨
  RQF104 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق :                     
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یتضمن هذا المقرر: ینّظم القانون اإلداري مسألة تدخل السلطات العامة فـي    •
، حیــث تتطلــب المشــروعات العمرانیــة إجــراءات  التخطــیط والتنظــیم العمرانــي

،  مشـروعیة القانونیـة علـى هـذه المشـروعات وملحقاتهـاإداریة إلسباغ صفة ال
وٕایجــاد نظــام قــانوني مناســب لالســتمالك بقصــد المنفعــة العامــة والتعامــل مــع 

 مخالفات البناء المنتشرة على نطاق واسع.
أهـــداف المقـــرر : إن دراســـة النظـــام القـــانوني للعالقـــات مـــابین اإلدارة العامـــة    •

، تســـهم فـــي التعمـــق بدراســـة المبـــادئ  عقاریـــةواألفـــراد فیمـــا یتعلـــق بالشـــؤون ال
القانونیة التي تحكم هـذه العالقـات وبیـان حقـوق األطـراف المعنیـة والتزامـاتهم 

، وتحقیــق المصــلحة العامــة مــن جهــة  وبمــا یضــمن حقــوق األفــراد مــن جهــة
 ، إضافة إلشاعة روح الطمأنینة واالستقرار في المجتمع. أخرى

القانون اإلداري العقاري ، تطـور القـانون اإلداري مفردات المقرر : التعریف ب   •
العقـــاري ، النظـــام القـــانوني للتخطـــیط العمرانـــي ، النظـــام القـــانوني لمخالفـــات 
البنــــاء ، أحكـــــام رخــــص البنـــــاء ، االســــتمالك للمنفعـــــة العامــــة ، االســـــتمالك 
للتوسع السكني ، االعتداء المادي العقاري ، مؤیدات تطبیق القـانون اإلداري 

 قاري.الع
 

 

  RQFE19  -) ساعات معتمدة ٣:  ( تشریعات التعاون )١٩
 RQF104 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق :                     

 

ال یمكــــن ألي  مجتمــــع مــــنّظم االســــتمرار فــــي البقــــاء  یتضــــمن هــــذا المقــــرر:   •
ـــة مـــن خـــدمات ونفقـــات لمواجهـــة  ـــى مـــا تقدمـــه الدول والنمـــو اعتمـــادًا فقـــط عل

عباء االقتصادیة واالجتماعیة للمواطن. ولهذا كـان ال بـّد مـن إقـرار بعـض األ
القـــــوانین واألنظمـــــة المشـــــّرعة لظـــــاهرة التعـــــاون كـــــي ال تحیـــــد عـــــن أهـــــدافها 
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اإلنسانیة النبیلة، والمتمثلـة خصوصـًا فـي تـأمین المسـتوى المعیشـي المناسـب 
 .  للمواطن واإلسهام في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

أهــداف المقــرر : إدراك أهمیــة الظــاهرة التعاونیــة ومــدى نجاحهــا فــي تحقیــق    •
األهداف التي تسعى إلیهـا، والتحفیـز علـى تشـجیعها واسـتخدامها كـأداة فّعالـة 
لتسویة الكثیر من المشكالت التي تعجز أحیانًا الدولـة والقطـاع الخـاص عـن 

لبحث عن اآللیة القانونیـة إیجاد الحلول المناسبة لها. وكذلك إفساح المجال ل
 المثلى كي یضطلع القطاع التعاوني بأداء دوره بكل فعالیة.

مفهـــــوم الحركـــــة التعاونیــــة ، تطـــــور الظـــــاهرة التعاونیـــــة ، مفــــردات المقـــــرر :    •
االتحــادات التعاونیــة ، الجمعیــات التعاونیــة ، الحركــة التعاونیــة فــي ســوریة ، 

عـــاوني الزراعـــي ، التنظـــیم التعـــاوني تشــریعات التعـــاون الســـوریة ، التنظـــیم الت
اإلنتاجي ، التنظیم التعاوني االسـتهالكي ، التنظـیم التعـاوني السـكني ، مزایـا 

 الحركة التعاونیة وعیوبها.
 

 

 

  RQFE13  -) ساعات معتمدة ٣:  ( حقوق الشخصیة )٢٠
 RQF104 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق :                     

 

تطبَّــق أحكــام التشــریع اإلســالمي علــى معظــم المســائل  هــذا المقــرر:یتضــمن    •
المتعلقة بشؤون األسرة، والتي أوجدت لهـا الشـریعة اإلسـالمیة قواعـد متكاملـة 
ـــــع مكوناتهـــــا،  ـــــاة والمجتمعـــــات بجمی تنســـــجم مـــــع روح العصـــــر وتطـــــور الحی
ـــاألحوال الشخصـــیة للفـــرد واألســـرة كأحكـــام الـــزواج  ـــق ب وخصوصـــًا فیمـــا یتعل

 طالق وما یتبع لها من أمور أخرى. وال
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ــــل إلیهــــا الفقــــه اإلســــالمي  • أهــــداف المقــــرر : معرفــــة أهــــم األحكــــام التــــي توصَّ
بمذاهبه المختلفة استنباطًا للقواعد الناظمة لألحوال الشخصیة مـن مصـادرها 
الشــــرعیة مثــــل مســــائل الــــزواج والطــــالق وغیرهــــا، وممــــا یمّكــــن الــــدارس مــــن 

أو قــاٍض شــرعي فــي تســویة هــذه الموضــوعات  ممارســة دوره المهنــي كمحــامٍ 
 التي تحتاج إلى درایة تخصصیة معّمقة في القانون والشرع.

مفردات المقرر : التعریف بقانون األحوال الشخصیة ، تطور قـانون األحـوال  •
الشخصـــــیة ، مصـــــادر قـــــانون األحـــــوال الشخصـــــیة ، نطـــــاق تطبیـــــق قـــــانون 

الطــــــالق ،أحكــــــام الــــــوالدة األحــــــوال الشخصــــــیة ، أحكــــــام الخطبــــــة والــــــزواج و 
والرضــاع والحضــانة ، أحكــام التبنــي واللقــیط ، أحكــام العــّدة والنســب ، أحكــام 

 النفقة.
 

  RQFE21  -) ساعات معتمدة ٣:  ( الملكیة الفكریة )٢١
 RQF104 المدخل إلى علم القانون المتطلب السابق :       

 

یـــة موضـــعًا یتضـــمن هـــذا المقـــرر: تشـــغل مســـألة حمایـــة حقـــوق الملكیـــة الفكر  •
مهمــًا ضــمن إطــار النظریــة العامــة للحــق، التــي ال تهــتم فقــط بحمایــة الحقــوق 
المادیــة، بــل تتعــدى ذلــك إلــى االهتمــام بحمایــة الحقــوق المعنویــة أو األدبیــة 

 والفنیة، وغیرها من الحقوق الفكریة األخرى.
إن دراســـة أهـــم األحكـــام القانونیـــة الناظمـــة لحمایـــة حقـــوق  أهـــداف المقـــرر : •

ملكیــة الفكریــة، تســاعد الــدارس فــي معرفــة حقوقــه المعنویــة وكیفیــة حمایتهــا ال
وآلیة توصیف الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریـة، وكـذلك تكـوین كـادر 
قانوني مؤهـل للنظـر فـي مثـل هـذه القضـایا التـي تمـّس عقـل اإلنسـان وتفكیـره 

 وٕابداعاته.  
فكریـــة ، تطـــور حقـــوق الملكیـــة مفـــردات المقـــرر : التعریـــف بحقـــوق الملكیـــة ال •

الفكریـة ، طبیعـة حقـوق الملكیـة الفكریـة ، حقـوق التـألیف والنشـر والطباعــة ، 
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الحمایة التشریعیة لحقوق الملكیة الفكریة ، الحمایة القضـائیة لحقـوق الملكیـة 
 الفكریة ، الحمایة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریة .

 

  RQFE22  -دة ) ساعات معتم٣:  ( التشریعات المصرفیة )٢٢
  ,RQL315, RQL421 , RQL527 )٣) و(٢) و(١القانون التجاري(المتطلب السابق :        

 

یشــّكل القطــاع المصــرفي الوســیط الضــروري للفعالیــات  یتضــمن هــذا المقــرر: •
االقتصــادیة فــي إجــراء تحویالتهــا المالیــة، والقــوة الفاعلــة  فــي تحریــك مســار 

میتهـــــا. ممـــــا یتطلـــــب معرفـــــة أهـــــم التشـــــریعات التجـــــارة الداخلیـــــة والدولیـــــة وتن
الناظمـــة للعملیـــات المصـــرفیة ودور قـــوانین النقـــد والتســـلیف وأنظمـــة األســـواق 

 المالیة في ضبط العمل المصرفي.  
ـــــي المجـــــال  • ـــــانوني المناســـــب للعمـــــل ف ـــــرر : تكـــــوین الكـــــادر الق أهـــــداف المق

المعرفـة  المصرفي واسـتیعاب العملیـات المصـرفیة، والتـي تحتـاج إلـى امـتالك
القانونیــة الالزمــة لــدى القــائمین علــى إدارة المصــارف والهیئــات اإلشــرافیة أو 

، وذلك من أجل تطویر إمكانیات العمـل المصـرفي وٕاتقـان  الرقابیة وعمالئهم
 عملیاته وتالفي ثغرات نظامه القانوني خدمة لتطور االقتصاد الوطني.

صـــــائص التشـــــریعات مفـــــردات المقـــــرر : ماهیـــــة التشـــــریعات المصـــــرفیة ، خ •
المصـــرفیة ، تطـــور التشـــریعات المصـــرفیة ، التعریـــف بالقطـــاع المصـــرفي ، 
النظام القانوني لألعمال المصرفیة ، أحكام الرقابة على أعمال المصـارف ، 
الحســــــابات المصــــــرفیة ، الحــــــواالت المصــــــرفیة ، االعتمــــــادات المســــــتندیة ، 

المصـــرفیة ، االئتمـــان  الودائـــع والقـــروض ، البطاقـــات المصـــرفیة ، الكفـــاالت
 المصرفي ، خصم األسناد التجاریة.
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  RQFE23  -) ساعات معتمدة ٣:  (قانون األسواق واألوراق المالیة  )٢٣
 RQL315 , RQL421 , RQL527 )٣) و(٢) و(١القانون التجاري(المتطلب السابق :      

 

عـات انتشرت ظـاهرة األسـواق المالیـة لـدى معظـم المجتم یتضمن هذا المقرر: •
التـــي یعتمـــد اقتصـــادها علـــى مبـــادئ الســـوق وتحریـــر ســـعر الصـــرف وتبـــادل 

، ممــا اقتضــى إقــرار بعــض التشــریعات الالزمــة لتنظــیم عمــل  األوراق المالیــة
ســـوق األوراق المالیـــة بمـــا یضـــمن حفـــظ حقـــوق المتعـــاملین وانتظـــام إصـــدار 

 األوراق المالیة وتداولها.
لقانونیـــة الناظمـــة إلصـــدار األوراق إن اإلحاطـــة باألحكـــام ا أهـــداف المقـــرر : •

المالیـــة وتـــداولها وعمـــل ســـوق األوراق المالیـــة (البورصـــة) یســـهم فـــي امـــتالك 
المعرفــة القانونیــة الالزمــة التــي یحتاجهــا هــذا القطــاع كــي یــتم تالفــي ثغراتــه 

، وكــذلك اكتســاب  التــي قــد تــؤثر علــى االســتقرار االقتصــادي والمــالي للدولــة
  ل تطویر التبادل المالي والنقدي.الخبرة الالزمة من أج

مفـــردات المقـــرر : التعریـــف بقـــانون ســـوق األوراق المالیـــة ، النظـــام القـــانوني  •
إلصــدار وطــرح األوراق المالیــة وتــداولها ، هیئــة األوراق واألســواق المالیــة ، 
ســوق دمشــق لــألوراق المالیــة ، أعمــال الوســاطة والخــدمات المالیــة ، مراكــز 

مركزي ، صندوق ضمان التسویة ، صنادیق االسـتثمار ، المقاصة والحفظ ال
 نظام اإلفصاح.

 

 

 

  RQFE24  -) ساعات معتمدة ٣:  ( قانون التجارة الدولیة )٢٤
 )٣) و(٢) و(١القانون التجاري(المتطلب السابق :                     

RQL315 , RQL421 , RQL527 
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القواعـد الناظمـة للعمـل تشمل الحقوق التجاریة مجموعة  یتضمن هذا المقرر: •
التجــاري ســواء داخــل الدولــة الواحــدة أو بالتعــامالت التجاریــة العــابرة للحــدود، 
والتـــي تطـــورت قواعـــدها بصـــورة ملحوظـــة عبـــر إبـــرام العدیـــد مـــن االتفاقیـــات 
ومدونات السلوك الناظمة ألحكام التجـارة الدولیـة وتسـویة المنازعـات الناجمـة 

 عنها.
الــدارس بالمعلومــات القانونیــة الضــروریة التــي تحكــم أهــداف المقــرر : تزویــد  •

العالقــات فــي مجــال التجــارة الدولیــة وبیــان أحكــام تســویة المنازعــات الناجمــة 
عنهــا، ممــا یحفــظ الحقــوق ویســاعد فــي تكــوین كــادر قــانوني بإمكانــه اإلســهام 

 في تطویر التجارة الدولیة والدفاع عن حقوق بلده على المستوى الدولي.
لمقرر : التعریـف بقـانون التجـارة الدولیـة ، خصـائص قـانون التجـارة مفردات ا •

ـــانون التجـــارة الدولیـــة ،  ـــة ، مصـــادر ق ـــانون التجـــارة الدولی ـــة ، تطـــور ق الدولی
عقـــود التجـــارة الدولیـــة ، أحكـــام البیـــوع الدولیـــة ، عقـــد النقـــل الـــدولي ، قواعـــد 

 غرفة التجارة الدولیة ، تسویة منازعات التجارة الدولیة.
 

  RQFE25  -) ساعات معتمدة ٣:  ( القانون البحري والجوي )٢٥
 )٣) و(٢) و(١القانون التجاري(المتطلب السابق :                     

RQL315 , RQL421 , RQL527 

 

یحتـوي علـى مجموعـة القواعـد القانونیـة الناظمـة للتجـارة  یتضمن هذا المقـرر: •
، إضـــافة لألحكـــام  ئعفـــي مجـــال النقـــل البحـــري والجـــوي لألشـــخاص والبضـــا

المتعلقــة بــالحوادث البحریــة والجویــة ومــا یــنجم عنهــا مــن آثــار تقتضــي إیجــاد 
ـــز بهـــا التجـــارة  حلـــول قانونیـــة مالئمـــة لهـــا نظـــرًا للطبیعـــة الخاصـــة التـــي تتمّی

 البحریة والجویة.

64 

 



 أهداف المقرر : إن معرفة األحكام الرئیسیة للقانون التجاري البحري والجـوي •
عـــم المعلومــات القانونیـــة المتلقــاة فــي مجـــال القــانون التجـــاري ، یســهم  فــي د

البــري، والــتمكن مــن معرفــة القواعــد الناظمــة لعمــل هــذین المــرفقین الحیــویین 
، ویسـاعد فـي تسـویة الكثیـر مـن  الوطنیـة والدولیـة،  بما یخدم البیئة التجاریـة

 المنازعات المتعلقة بالنقل البحري والجوي.
عریـــــف بالقـــــانون البحـــــري والجـــــوي ، مصـــــادر القـــــانون مفـــــردات المقـــــرر : الت •

البحــري والجــوي ، أحكــام المالحــة البحریــة والجویــة ، النظــام القــانوني للســفن 
والطائرات ، النظام القانوني للموانئ والمطارات ، عقـد النقـل البحـري والجـوي 
، عقـــد التـــأمین البحـــري والجـــوي ، أحكـــام التصـــادم البحـــري والجـــوي ، نظـــام 

 عدة واإلنقاذ ، البیوع البحریة والجویة.المسا
 

  RQFE26  -) ساعات معتمدة ٣:  ( القانون الدولي اإلنساني )٢٦
 RQL316القانون الدولي العام  المتطلب السابق :                     

 

یتضــمن مجموعــة القواعــد القانونیــة الهادفــة إلــى حمایــة  یتضــمن هــذا المقــرر: •
یـــة فـــي أثنـــاء فتـــرة النزاعـــات المســـلحة الدولیـــة حقـــوق اإلنســـان واألعیـــان المدن

، بمــا فــي ذلــك تحدیــد طــرق القتــال واألســلحة المحظَّــرة وحقــوق  وغیــر الدولیــة
، وكــذلك بیـــان االنتهاكــات الجســـیمة  المــدنیین واألســـرى والجرحــى والمرضـــى

   لهذه القواعد ومالحقة مرتكبیها وٕایقاع العقاب بهم.
د القـانون الـدولي اإلنسـاني فـي تأصـیل مـا أهداف المقرر : تسهم دراسـة قواعـ •

تــــّم تعّلمــــه حــــول حمایــــة حقــــوق اإلنســــان وضــــرورة مراعاتهــــا فــــي أثنــــاء فتــــرة 
النزاعـــات المســـلحة، وتقـــدیم المعونـــة فـــي مالحقـــة مرتكبـــي هـــذه االنتهاكــــات 
وٕاحــالتهم إلـــى القضـــاء الــوطني أو المحـــاكم الجنائیـــة الدولیــة، وكـــذلك تحقیـــق 

 التشریعات الوطنیة وقواعد القانون الدولي اإلنساني.فكرة المواءمة ما بین 
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مفردات المقرر : تعریف القانون الدولي اإلنسـاني وتطـوره ، مصـادر القـانون  •
الــدولي اإلنســاني ، مفهــوم النزاعــات المســلحة الدولیــة وغیــر الدولیــة ، قواعــد 

ة حمایة األسرى والجرحى والمرضى ، قواعد حمایة المدنیین واألعیـان المدنیـ
، قواعــد حمایــة األطفــال والنســاء والعجــزة ، األســلحة المحظَّــرة فــي النزاعــات 
المســـلحة ، تعریـــف الجریمـــة الدولیـــة وأركانهـــا ، آلیـــات تنفیـــذ القـــانون الـــدولي 

 .اإلنساني ،  المحاكم الجنائیة الدولیة
 

  RQFE27  -) ساعات معتمدة ٣:  ( التنظیم الدولي )٢٧
 RQL316القانون الدولي العام  لسابق : المتطلب ا                    

 

ُیعــدُّ التنظــیم الــدولي حــدیث العهــد فــي تــاریخ العالقــات  یتضــمن هــذا المقــرر: •
ـــة، قبـــل أن یشـــهد تطـــورًا عملیـــًا مـــن خـــالل انتشـــار ظـــاهرة المـــؤتمرات  الدولی
واألحــــالف والتكــــتالت والمنظمــــات الدولیــــة غیــــر الحكومیــــة. ومــــن ثــــم بــــروز 

ة وتوسع انتشارها عالمیًا وٕاقلیمیًا، وخصوصًا بعد نشـوء مفهوم المنظمة الدولی
هیئــــة األمــــم المتحــــدة بهــــدف تلبیــــة متطلبــــات حفــــظ الســــلم واألمــــن الــــدولیین 

 وتحقیق التعاون الدولي.
أهــداف المقــرر : التعــرف إلــى إحــدى الموضــوعات األساســیة للقــانون الــدولي  •

معهـــا وفـــي ظلهـــا،  العـــام واإلحاطـــة بآلیـــة عمـــل التنظیمـــات الدولیـــة والتعامـــل
وخصوصــــًا بعــــدما انتشــــرت ظــــاهرة المنظمــــات الدولیــــة وتمتعهــــا بالشخصــــیة 
القانونیة المستقلة والتي جعلت منها فاعًال أساسیًا فـي إطـار تطـور العالقـات 
الدولیة المعاصرة. كما تعدُّ دراسة التنظیم الدولي ضرورة ملحة ألولئك الـذین 

ل السیاسـي والدبلوماسـي علـى السـاحة ینشدون مستقبًال لهم في مجاالت العم
 الدولیة.

مفـردات المقـرر : ماهیـة التنظـیم الـدولي وتطـوره ، مصـادر التنظـیم الــدولي ،  •
المــؤتمرات واألحــالف والتكــتالت الدولیــة ، المنظمــات الدولیــة غیــر الحكومیــة 
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، تعریف المنظمة الدولیة ، أنواع المنظمات الدولیة ، العضویة في المنظمـة 
ـــ ة ، صـــالحیات المنظمـــة الدولیـــة ، أجهـــزة المنظمـــة الدولیـــة ، منظمـــة الدولی

ـــة ،  ـــدول العربی ـــة المتخصصـــة ، جامعـــة ال األمـــم المتحـــدة ، الوكـــاالت الدولی
 االتحاد األوربي ، االتحاد اإلفریقي ، منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 

  RQFE 28  ) ساعات معتمدة ٣: (النطاق الدولي (بحار وأنهار وفضاء) )٢٨
 RQL316القانون الدولي العام  المتطلب السابق :           

 

یتضـــمن القـــانون الـــدولي العـــام مجموعـــة مـــن القواعـــد  یتضـــمن هـــذا المقـــرر: •
القانونیــة الناظمــة الســتخدام المصــادر الطبیعیــة المشــتركة مــن بحــار وأنهــار 
وأجواء وطنیة وفضاء خارجي. وتهدف هذه القواعد إلى التوفیق ما بـین مبـدأ 

ســـة الســـیادة علـــى المصـــادر الطبیعیـــة ومقتضـــیات التعـــاون الـــدولي فـــي ممار 
مجـــال االســـتخدام األمثـــل لهـــذه المصـــادر، وبیـــان األحكـــام الناظمـــة لتســــویة 

 النزاعات الناجمة عنها.
أهداف المقرر : تسهم معرفة فحوى قواعد القـانون الـدولي الناظمـة السـتخدام  •

لـــــدول وواجباتهـــــا، بمـــــا ال المصـــــادر الطبیعیـــــة المشـــــتركة فـــــي بیـــــان حقـــــوق ا
یتعارض مـع مفهـوم السـیادة والحقـوق التـي تمارسـها الدولـة فـي إقلیمهـا البـري 
والبحــري والجــوي، والتــي أدَّت ســابقًا إلــى إثــارة العدیــد مــن المنازعــات المهــددة 

 للسلم واألمن الدولیین.
مفــــردات المقــــرر : مفهــــوم المصــــادر الطبیعیــــة المشــــتركة ، القــــانون الــــدولي  •

حـــــار ، المیـــــاه الداخلیـــــة واإلقلیمیـــــة ، المنـــــاطق المتاخمـــــة أو االقتصـــــادیة للب
الخالصـــة ، الجـــرف أو الرصـــیف القـــاري ، المضـــائق والخلجـــان والقنـــوات ، 
قــانون المجــاري المائیــة الدولیــة ، القــانون الــدولي لألجــواء الوطنیــة ، التنظــیم 
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دام المصـادر الدولي للفضـاء الخـارجي ، تسـویة النزاعـات الناجمـة عـن اسـتخ
 الطبیعیة المشتركة.

 

 

  RQFE29  -) ساعات معتمدة ٣:  ( العقود الدولیة )٢٩
 RQL736القانون الدولي الخاص  المتطلب السابق :                     

 

عالقـات األفـراد المشـتملة علـى عنصـر أجنبـي تثیــر إن  یتضـمن هـذا المقـرر: •
 االختصـاص القضـائي الـدوليمسألة تسویة التنازع ما بین القـوانین الوطنیـة و 

، وذلك التصال مثل هذه المسائل بأنظمـة قانونیـة وطنیـة مختلفـة. ولهـذا فقـد 
أوجـد الفكـر الحقـوقي قواعـد إسـنادیة مجـردة تسـاعد فـي تحدیـد القـانون واجــب 
التطبیـــق والمحكمـــة المختصـــة للنظـــر فـــي المنازعـــات التـــي تتضـــمن عنصـــرًا 

   أجنبیًا.
بالقواعــد اإلســنادیة التـي تحكــم تســویة مســألة التنــازع أهـداف المقــرر : اإللمــام  •

، ممـا یسـاعد علـى  مابین القـوانین الوطنیـة أو االختصـاص القضـائي الـدولي
اكتســــاب المعرفــــة فــــي تســــویة المنازعــــات المختلطــــة التــــي تمتــــزج فیهــــا عــــدة 

، كونهــا  تشــریعات متباینــة وتتطلــب معرفــة قانونیــة واســعة فــي طــرق تســویتها
ـــــة الواحـــــدة تختلـــــف بطبیعت هـــــا عـــــن المنازعـــــات التـــــي تنشـــــأ بـــــین أفـــــراد الدول

 والخاضعة حكمًا للقانون الوطني.
مفهوم تنازع القوانین ، عوامل نشوء تنـازع القـوانین ، تطـور  مفردات المقرر : •

نظام تنازع القوانین ، تنازع القـوانین فـي التشـریعات المقارنـة ، قواعـد االسـناد 
ـــة  وخصائصـــها ، مســـألة التكییـــف فـــي ـــازع القـــوانین ، أســـباب اإلحال نظـــام تن

ونطــاق تطبیقهــا ، أثــر النظــام العــام علــى تنــازع القــوانین ، قواعــد االســناد فــي 
ــــدولي ، تنفیــــذ األحكــــام  التشــــریع الســــوري ، تنــــازع االختصــــاص القضــــائي ال

 والسندات األجنبیة.
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  RQFE 30 ) ساعات معتمدة ٣:  (مبادئ اإلحصاء )٣٠

قالحقو  كلية            مقررات متطلبات الكلية اإللزامية 

 RQF 106 رمز المقرر مبادئ اإلحصاء اسم المقرر

٢نظري:  الساعات الفعلية ٢عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 

 مناقشات/ حل مسائل عمليةالعملي: 

:المستوى المقترح للمقرر  

- 

 السنة الدراسية:

- 

عي الكتاب المرج

 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاذ املقرر.، يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 

 ُحيدده أستاذ املقرر. المرجع اإلضافي:

 طريقة االمتحان
 .%) من عالمة املقرر:  عن طريق إجراء اختبارين فصليني٤٠(

 .ملعن طريق امتحان فصلي حتريري شا  %) من عالمة املقرر:٦٠(

المخرجات 

 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم

 .ملبادئ اإلحصاء العامة والطرق واألساليب واملعادالت اإلحصائية املختلفةوالفهم 

يهدف املقرر إكساب الطالب املهارة الذهنية : Intellectual skills المهارات الذهنية

 حتليل الرقم اإلحصائي، مدلوالته وآليات احتسابه.يف فهم و 

تنمية قدرة الطالب :  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية

على إجراء العمليات الرياضية اإلحصائية واحتساب املؤشرات واملتغريات االقتصادية اليت 

 ا.متكنه من فهمها بشكل أفضل، الختاذ القرار املناسب بشأ�

سيكون : General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
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 الطالب قادراً على التعامل بشكل أفضل مع األرقام اإلحصائية وفهمها وشرحها وحتليلها.

 مفردات المنهاج

ة يهدف املقرر إىل تنمية مهارة الطالب على التحليل اإلحصائي جملموعة من البيانات اخلاص

بادئ اإلحصاء العامة والطرق اإلحصائية املختلفة جلمع وعرض يتناوملمبشكلة ما، لذا فهو 

البيانات وحتليلها ودراسة مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت واالرتباط واالحندار على 

البيانات/ طرق القياس اإلحصائية املختلفة واستنتاج مدى جتمع تلك البيانات أو تشتتها 

 االرتباط فيما بينها. ومدى

 

 

 

 

 ) :التخصصیة(وصف مقررات الكلیة اإللزامیةعاشرًا : 

 

 RQL209  -) ساعات معتمدة ٣:  ( القانون الدستوري والنظم السیاسیة )١
 RQF104المتطلب السابق : المدخل إلى علم القانون 

 

یتضــــمن هــــذا المقــــرر : یتضــــمن مجموعــــة القواعــــد القانونیــــة التــــي یحتویهــــا  •
ور ومــا اســتقر بشــأنه العــرف الدســتوري. والدســتور هــو النظــام األســمى الدســت

لســـائر القـــوانین واألنظمـــة فـــي الدولـــة ویعكـــس إیـــدیولوجیتها وطبیعـــة نظامهـــا 
، إضــافة  ویحــّدد حقــوق المــواطن وعالقــة الفــرد بــالمجتمع والحــاكم بــالمحكوم

 لشرح أهم األنظمة الدستوریة واالنتخابیة السائدة.
،  : اإللمـام بقواعـد القـانون الدسـتوري وكیفیـة إقراراهـا وتعـدیلهاأهداف المقرر  •

وكـــــذلك تعمیـــــق المعرفـــــة القانونیـــــة بالمبـــــادئ األساســـــیة التـــــي تحكـــــم الـــــدول 
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،  بــین هــذه األنظمــة ، ومــن ثــم إجــراء التحلیــل المقــارن مــا بأنظمتهــا المختلفــة
 تمهیـــــدًا لفهـــــم فحـــــوى النظـــــام الدســـــتوري والسیاســـــي لكـــــل دولـــــة وآلیـــــة عمـــــل

 مؤسساتها.
مفــــردات المقــــرر : التعریــــف بالدســــتور وأنواعــــه ، أســــالیب نشــــأة الدســــتور ،  •

تعدیل الدستور وٕانهاؤه ، مبدأ سمو الدسـتور ، الرقابـة علـى دسـتوریة القـوانین 
ــــنظم االنتخابیــــة  ــــات الســــیادة والســــلطة ، ال ــــة العامــــة للدولــــة ، نظری ، النظری

ام الدســــتوري الرئاســــي ، النظــــام الســــائدة ، النظــــام الدســــتوري النیــــابي ، النظــــ
 الدستوري المختلط ، النظام الدستوري السوري.

 

  RQFL210  -) ساعات معتمدة ٣: ( تاریخ القانون )٢
 RQF104 المتطلب السابق : المدخل إلى علم القانون

یتضـمن المقـرر : تـاریخ القـانون منـذ بدایاتـه ، ونشـأته ، والعالقـة بـین األفـراد  •
 جتمع والدول.، والعالقة بین الم

أهــداف المقــرر : معرفــة تــاریخ القــانون ونشــأته وأهمیتــه فــي بنــاء المجتمعــات  •
 الحضاریة ، وفهم استخدام الحقوق وحمایتها.

مفـــردات المقـــرر : العالقـــة بـــین األفـــراد ، العالقـــة بـــین المجتمعـــات ، العالقـــة  •
 بین الدول ، الحقوق الشخصیة ، حقوق األسرة ، نشأة القانون وتاریخه.

 

 RQL312  -) ساعات معتمدة ٣: ( مصادر االلتزام اإلرادیة )٣
 RQF104 المتطلب السابق : المدخل إلى علم القانون

 

ترتكــز النظریــة العامــة لاللتزامــات علــى مبــدأ ســلطان یتضــمن هــذا المقــرر :  •
اإلرادة وأهم مصادرها العقود. وتحتوي النظریة علـى األحكـام المتعلقـة بكیفیـة 
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یتبـــع لهـــا مـــن شـــروط  لمـــدني وبخاصـــة مصـــادره العقدیـــة ومـــانشـــوء االلتـــزام ا
 ، وكذلك بیان دور اإلرادة المنفردة وأحكام المسؤولیة العقدیة. وأركان وآثار

اإللمـــــام بالمصـــــادر اإلرادیـــــة لاللتزامـــــات وبـــــأهم المبـــــادئ أهـــــداف المقـــــرر :  •
األساســـــیة للقـــــانون المـــــدني الـــــذي یعـــــّد محـــــور النظریـــــة الحقوقیـــــة ومنطلقهـــــا 

، كونهـــــا تشـــــكل الدعامـــــة  روري ســـــواء فـــــي الحیـــــاة العامـــــة أو المهنیـــــةالضـــــ
 الرئیسیة للعمل القانوني في مختلف المجاالت.

النظریــة العامــة لاللتزامــات ، مبــدأ ســلطان اإلرادة ، أركــان مفــردات المقــرر :  •
العقـــد وآثـــاره ، شـــروط صـــحة العقـــد ، حـــاالت انحـــالل العقـــد ، بطـــالن العقـــد 

.د وانفساخه ، مفهوم اإلرادة المنفردة ، المسؤولیة العقدیـةوٕابطاله ، فسخ العق
     

 RQL313 –) ساعات معتمدة ٣: ( ) ، الجریمة١قانون العقوبات العام ( )٤
 RQF104 المتطلب السابق :  المدخل إلى علم القانون

 

یعكــس قــانون العقوبــات تطــور الفكــر الجزائــي وفلســفته یتضــمن هــذا المقــرر :  •
بــدأ شــرعیة الجــرائم والعقوبــات. ویتمّیــز قــانون العقوبــات التــي اســتقرت علــى م

ــیة تطبیقهــا مــن  بمصــادره التــي تعتمــد أساســًا علــى القواعــد المكتوبــة ، وبخاصِّ
، ممــا یتطلــب دراســة مفهــوم الجریمــة وتحدیــد أســبابها  حیــث الزمــان والمكــان

 وأركانها وأنواعها وتطورها عبر التاریخ.
دئ األساســیة التــي یتضــمنها قــانون العقوبــات اإللمــام بالمبــاأهــداف المقــرر :  •

وبیــــــان األســــــباب التــــــي اســــــتدعت المشــــــرع إلــــــى تجــــــریم بعــــــض الســــــلوكیات 
المحظورة التي یصـنفها القـانون فـي فئـات عـدة وفقـًا لمعـاییر تقررهـا توجهـات 
السیاســة الجزائیــة لهــذه الدولــة أو تلــك، وممــا یمّهــد المجــال لتحدیــد المســؤولیة 

 الجرائم وفرض العقاب بحق مرتكبیها والمتدخلین فیها. الجزائیة عن ارتكاب
ـــــات ،  مفـــــردات المقـــــرر : • ـــــف بقـــــانون العقوب ـــــي ، التعری فلســـــفة الفكـــــر الجزائ

مصـادر قــانون العقوبـات ، تفســیر قـانون العقوبــات ، تطبیـق قــانون العقوبــات 
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، مبــدأ شــرعیة الجــرائم والعقوبــات ، مبــدأ عــدم رجعیــة قــانون العقوبــات ، مبــدأ 
میــة قــانون العقوبــات مفهــوم الجریمــة وأنواعهــا ، أركــان الجریمــة والشــروع إقلی
 .فیها

 

 RQL314  -) ساعات معتمدة ٣(:  ، المبادئ العامة )١القانون اإلداري ( )٥
 RQF104 المدخل إلى علم القانون : المتطلب السابق  

یتضمن مجموعة القواعد القانونیة الهادفـة إلـى تنظـیم عمـل یتضمن المقرر :  •
،  ، وتحدیـد صــالحیاتها وحـدود ســلطاتها اإلدارة والمؤسسـات والمرافـق العامــة

 إضافة لبیان أسس التنظیم اإلداري وأشخاصه.
ن أهــــداف المقــــرر :  • معرفــــة المبــــادئ العامــــة للقــــانون اإلداري باعتبــــاره المكــــوِّ

ــــوطني والنــــاظم لعمــــل الســــلطة التنفیذیــــة فــــي جانبــــه  الموضــــوعي للتشــــریع ال
شیط الفكر العلمي إلیجاد الحلول المناسبة للثغـرات التـي یعـاني ، وتن اإلداري

 منها العمل اإلداري.
تعریـــف القـــانون اإلداري ، نشـــأة القـــانون اإلداري ، تطـــور مفـــردات المقـــرر :  •

القـــــــانون اإلداري ، مصـــــــادر القـــــــانون اإلداري ، تطبیـــــــق القـــــــانون اإلداري ، 
، أشــخاص اإلدارة العامــة ،  تفســیر القــانون اإلداري ، أســس التنظــیم اإلداري

 التنظیم اإلداري في سوریة.
  

   RQL315 -) ساعات معتمدة٣: ( ) ، األعمال التجاریة١( القانون التجاري )٦
 RQF104 المدخل إلى علم القانون: المتطلب السابق      

 

یتضــمن هــذا المقــرر: هنالــك العدیــد مــن القواعــد القانونیــة الناظمــة للعالقــات  •
ـــین المتعـــاملین فـــي الســـوق. وهـــذا مـــا یقتضـــي تحدیـــد المركـــز  التجاریـــة مـــا ب
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بــین األعمــال التجاریــة والمدنیــة  ، وكــذلك التمییــز مــا القــانوني للتــاجر ومتجــره
 مع بیان ماهیة التصرفات الواردة على المتجر وحجیتها القانونیة.  

 أهداف المقرر : استیعاب المبادئ األساسیة للعمل التجاري وما یّتسم به مـن •
، وتكوین الدارس للتخصـص  خصائص تمّیزه عن غیره من األعمال األخرى

في هذا المجال الحیوي من النشاط االقتصادي والذي ترتكز علیـه الـدول فـي 
ـــى فهـــم  ـــاج إل ـــة ونمـــو اقتصـــادها. فالقضـــایا التجاریـــة تحت ـــاء قـــدراتها المادی بن

ت الناجمـة معّمق لعناصرها كي یتمّكن الحقوقي من إدارتهـا وتسـویة المشـكال
 عنها.

مفــــردات المقــــرر : التعریــــف بالقــــانون التجــــاري ، تطــــور القــــانون التجــــاري ،  •
مصــــادر القــــانون التجــــاري ، تطبیــــق القــــانون التجــــاري ، األعمــــال التجاریــــة 
وأنواعهـــا ، التنظـــیم القـــانوني لألعمـــال التجاریـــة ، المركـــز القـــانوني للتـــاجر ، 

متجـــــر ، التصـــــرفات الـــــواردة علـــــى مســـــؤولیة التـــــاجر ، الطبیعـــــة القانونیـــــة لل
 المتجر ، الحمایة القانونیة للمتجر ، السجل التجاري.

 

 RQL316  -) ساعات معتمدة ٣:  (  القانون الدولي العام )٧
 RQF104 المتطلب السابق   :  المدخل إلى علم القانون                           

 

قانونیـــة التـــي تحكـــم یحتـــوي علـــى مجموعـــة القواعـــد الیتضـــمن هـــذا المقـــرر :  •
العالقـــات مـــا بـــین أشخاصـــه مــــن دول ومنظمـــات دولیـــة وأفـــراد. فقـــد تطــــور 

، فـــاهتم بموضـــوعات شـــتى  القـــانون الـــدولي العـــام لیجـــاري حاجـــات العصـــر
تحتویهــــا فروعــــه المختلفــــة والتــــي تجــــد مصــــادرها خصوصــــًا فــــي االتفاقیــــات 

لقواعــد القــانون واألعــراف الدولیــة. وهــذا مــا یقتضــي شــرح الطبیعــة القانونیــة 
 الدولي العام وعالقته مع القانون الوطني وأساس اإللزام لقواعده.

فهم المتغیرات الدولیة وتكـوین رؤیـة منطقیـة حـول مـا یجـري أهداف المقرر :  •
مــــن أحــــداث عالمیــــة وٕاقلیمیــــة وتأهیــــل كــــوادر بإمكانهــــا الــــدفاع عــــن قضــــایا 
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یجـادل فیـه بوجودیـة  ، فـي وقـت ال یـزال الـبعض شعوبها في المحافل الدولیة
، نظـــرًا لظـــاهرة التعســـف فـــي تفســـیر  هـــذا القـــانون والتشـــكیك بإلزامیـــة قواعـــده

 أحكامه وتطبیقها.
تعریـف القـانون الـدولي العـام ، تطـور القـانون الـدولي العـام  مفردات المقرر : •

، طبیعــة القــانون الــدولي العــام ، إلزامیــة القــانون الــدولي العــام ، العالقــة مــا 
نون الدولي العـام والقـانون الـوطني ، مصـادر القـانون الـدولي العـام ، بین القا

ـــادئ  ـــة ، األعـــراف والمب ـــدولي العـــام ، المعاهـــدات الدولی ـــانون ال أشـــخاص الق
 .العامة ، الدول والمنظمات الدولیة ، فروع القانون الدولي العام

 

 RQL317 -) ساعات معتمدة ٣: ( نظام األسرة ، )١األحوال الشخصیة ( )٨
 RQF105الشریعة اإلسالمیة المدخل إلى : المتطلب السابق                           

 

تطبَّـق أحكـام التشـریع اإلسـالمي علـى معظـم المسـائل ن هذا المقرر : و ضمم •
، والتي أوجدت لها الشریعة اإلسالمیة قواعد متكاملة  المتعلقة بشؤون األسرة

،  عـــــات بجمیـــــع مكوناتهـــــاتنســـــجم مـــــع روح العصـــــر وتطـــــور الحیـــــاة والمجتم
ـــاألحوال الشخصـــیة للفـــرد واألســـرة كأحكـــام الـــزواج  ـــق ب وخصوصـــًا فیمـــا یتعل

 والطالق وما یتبع لها من أمور أخرى.
ــــل إلیهــــا الفقــــه اإلســــالمي أهــــداف المقــــرر :  • معرفــــة أهــــم األحكــــام التــــي توصَّ

بمذاهبه المختلفة استنباطًا للقواعد الناظمة لألحوال الشخصیة مـن مصـادرها 
ـــزواج والطـــالق وغیرهـــا ، وممـــا یمّكـــن الـــدارس مـــن  الشـــرعیة مثـــل مســـائل ال

ممارســة دوره المهنــي كمحــاٍم أو قــاٍض شــرعي فــي تســویة هــذه الموضــوعات 
 التي تحتاج إلى درایة تخصصیة معّمقة في القانون والشرع.

التعریف بقانون األحوال الشخصیة ، تطور قـانون األحـوال مفردات المقرر :  •
مصـــــادر قـــــانون األحـــــوال الشخصـــــیة ، نطـــــاق تطبیـــــق قـــــانون  الشخصـــــیة ،

األحـــــوال الشخصـــــیة ، أحكـــــام الخطبـــــة والـــــزواج والطـــــالق ، أحكـــــام الـــــوالدة 
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والرضــاع والحضــانة ، أحكــام التبنــي واللقــیط ، أحكــام العــّدة والنســب ، أحكــام 
 النفقة.

 

  RQL418 –) ساعات معتمدة ٣: ( مصادر اإللتزام غیر اإلرادیة )٩
 RQF104 لسابق   :  المدخل إلى علم القانونالمتطلب ا

 

دراســـة الفعـــل الضـــار " العمـــل غیـــر المشـــروع " وأهـــم  یتضـــمن هـــذا المقـــرر : •
 .تطبیقاته ، وكذلك دراسة الفعل النافع وتطبیقاته ، ونص القانون

أهــــــداف المقــــــرر : معرفــــــة الفــــــرق بــــــین المصــــــادر اإلرادیــــــة وغیــــــر اإلرادیــــــة  •
المترتبــة علــى الفعــل الضــار والفعــل النــافع ،  لاللتزامــات ، وتمحــیص النتــائج

وفهــم المشــاكل العلمیــة التــي تنــتج عــن الفعــل الضــار مــن الناحیــة العملیــة ، 
ومعرفـــة الفـــرق بـــین الفعـــل النـــافع وبـــین الفعـــل الضـــار ، والتمییـــز بـــین الدّیـــة 

 والتعویض.
زام مفـردات المقـرر :  بیـان المقصـود بـاإللتزام غیـر اإلرادي وتمییـزه عـن اإللتــ •

اإلرادي ، توضــــــــیح أســــــــلوب التقــــــــویم والمفــــــــردات ، والمســــــــؤولیة العقدیــــــــة ، 
والمســؤولیة التقصــیریة ، ومفهــوم التعــدي ومعیــاره وصــوره ، وحــاالت انتفائــه 
الفعل الضار ، واستكمال الفعل الضار ، والمسؤولیة عن الفعل الشخصـي ، 

 تها.والمسؤولیة عن فعل الغیر ، والمسؤولیة عن األشیاء وتطبیقا
 

 RQL419 –) ساعات معتمدة ٣: ( ) ، العقوبة٢قانون العقوبات العام (  )١٠
 RQL313) ١العقوبات العام ( المتطلب السابق :  قانون

ال یمكــن اســتیعاب قــانون العقوبــات بشــرح مفهــوم الجریمــة یتضــمن المقــرر :  •
، وهــذا مــا  جریمــة دون عقــاب ، بــل ال بــّد كــذلك مــن إعمــال مبــدأ ال فحســب

لتطرق إلـى شـرح مفهـوم المسـؤولیة الجزائیـة وتحدیـد أنـواع العقوبـات یقتضي ا
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والتدابیر وغیرها من المؤیدات الجزائیة الناجمـة عـن ارتكـاب الجـرائم والتـدخل 
 فیها.

یسهم اإللمام بالسیاسة العقابیة في فهم اآللیـة التـي اعتمـدها أهداف المقرر :  •
ت المختلفـــة للجـــرائم، المشـــرع فـــي التمییـــز بفـــرض العقوبـــات حســـب التصـــنیفا
، وكــذلك بیــان أحكــام  وٕادراك الغایــة مــن فــرض هــذه العقوبــة بالــذات أو تلــك

 الجزاءات وكیفیة تطبیقها وانقضاؤها وأثرها على الفرد والمجتمع.
المســـــؤولیة الجزائیـــــة وموانعهـــــا ، نظریـــــة المســـــاهمة فـــــي مفـــــردات المقـــــرر :  •

االحترازیـــة واإلصـــالحیة ،  الجریمـــة ، أحكـــام العقوبـــة وتصـــنیفاتها ، التـــدابیر
نظریــة المشــروعیة (أســباب التبریــر) ، األســباب المشــّددة ، األعــذار المخففــة 

 .والمحّلة ، مبدأ تفرید العقاب ، تعلیق العقوبة وانقضاؤها
 

 RQL420  -) ساعات معتمدة٣(  ) (الوظیفة العامة) :٢القانون اإلداري ( )١١
 RQL314 ) ١المتطلب السابق :  القانون اإلداري (

تعدُّ دراسة األسس العامة للتنظیم اإلداري مدخًال مهمـًا یتضمن هذا المقرر :  •
باتجاه التعمق في معرفة نشاط اإلدارة العامة وتصـرفاتها الهادفـة إلـى تحقیـق 
المصــلحة العامــة ، مثــل إصــدار القــرارات وٕابــرام العقــود وغیرهــا مــن األعمــال 

ــــة التــــي ال یمكــــن فهــــم مكنوناتهــــا د ــــة اإلداری ــــى مفهــــوم الوظیف ون التطــــرق إل
 العامة.

بیان الدور المهـم الـذي تضـطلع بـه اإلدارة العامـة فـي تقـدیم أهداف المقرر :  •
خدماتها وسبر القواعد الناظمة ألداء الوظیفة العامة. مما یسـاعد فـي أعمـال 
العقـــل والتفكیـــر بشـــرح مزایـــا العمـــل اإلداري واقتـــراح الســـبل القانونیـــة الكفیلـــة 

 یوبه وثغراته.بإصالح ع
النشـــــاط اإلداري ، الوظیفـــــة العامـــــة ، الموظـــــف العـــــام ، مفـــــردات المقـــــرر :  •

القــرارات اإلداریــة ، العقــود اإلداریــة ، التصــرفات المادیــة لــإلدارة ، الضــابطة 
 .اإلداریة ، مسؤولیة اإلدارة العامة
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 RQL421  -) ساعات معتمدة ٣: ( ) ، الشركات٢القانون التجاري (  )١٢
 RQL315) األعمال التجاریة   ١قانون التجاري (ال : المتطلب السابق           

 

یتضــــمن هــــذا المقــــرر : یتضــــمن القــــانون التجــــاري إضــــافة لقواعــــده الناظمــــة  •
 ، قواعـد أخـرى تتعلـق بـالتنظیم القـانوني للشـركات التجاریـة لألعمال التجاریـة

اللهـــــا ، ســـــواء مـــــن حیـــــث تعریفهـــــا وتحدیـــــد أنواعهـــــا وشـــــروط تأسیســـــها وانح
، أو فیما یتعلق بتنظـیم إدارتهـا وأعمالهـا وبیـان  وتحولها واندماجها وتصفیتها

 أحكام المسؤولیة الناجمة عن تصرفاتها.
أهــداف المقــرر : تمكــین الــدارس المــتالك القــدرة علــى صــیاغة عقــد الشــركة  •

،  والتمییـــز مـــا بـــین الشـــركة التجاریـــة وغیرهـــا مـــن األنـــواع األخـــرى للشـــركات
،  خالص مجموعة الحقوق وااللتزامات المترتبة علـى عقـد الشـركةوكذلك است

مما یمّهد السبیل أمـام رجـل األعمـال والمسـاهم والمحـامي فـي اختیـار مـا هـو 
 األنسب في هذا المضمار.

مفـــردات المقـــرر : قـــانون الشـــركات التجاریـــة ، التعریـــف بالشـــركة التجاریـــة ،  •
ة ، أنـواع الشـركات التجاریـة عناصر الشركة وأركانها ، شروط تأسیس الشرك

ـــــدماجها ، انحـــــالل  ـــــة للشـــــركة ، تحـــــول الشـــــركات وان ، الشخصـــــیة االعتباری
 الشركات وتصفیتها ، مسؤولیة الشركات عن تصرفاتها.

 

 RQL422  -) ساعات معتمدة ٣: ( االقتصادي قانون الدوليال  )١٣
 RQL316المتطلب السابق : القانون الدولي العام  

 

یتضــمن مجموعـــة القواعـــد الناظمــة للعالقـــات الدولیـــة :  یتضــمن هـــذا المقـــرر •
االقتصــادیة التــي تحكــم إقامــة عناصــر اإلنتــاج مــن أشــخاص وســلع وخــدمات 
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، وكـذلك التبـادالت التـي تـتم بـین المجـاالت  ورؤوس أموال واستثمارات ونقود
، إضــــافة لــــدور  االقتصــــادیة العــــابرة للحــــدود وأســــس تمویــــل هــــذه النشــــاطات

لیـــة والتكـــتالت االقتصـــادیة والشـــركات متعـــددة الجنســـیات فـــي المنظمـــات الدو 
نشــوء قواعــد هــذا القــانون وترســیخها وتســویة النزاعــات الناجمــة عــن تفســیرها 

 وتطبیقها.
إعــــداد جیــــل مــــن المختصــــین القــــانونیین فــــي مجــــال إدارة أهــــداف المقــــرر :  •

 ، وتــــأهیلهم للــــدفاع عــــن موقــــف بلــــدانهم فــــي العالقــــات الدولیــــة االقتصــــادیة
المحافل الدولیة. واكتساب المعرفة القانونیة الالزمة إلدارة التبادالت التجاریة 

، ممــــا یســــهم فــــي تمتــــین التعــــاون االقتصــــادي بــــین الــــدول  والمالیــــة والنقدیــــة
 وتحقیق الرفاهیة المستدامة لشعوبها.

التعریـــف بالقـــانون الـــدولي االقتصـــادي ، مصـــادر القـــانون مفـــردات المقـــرر :  •
تصــادي ، ســمات القــانون الــدولي االقتصــادي ، تطــور العالقــات الــدولي االق

الدولیة االقتصادیة ، قیـود الحمایـة التجاریـة ، تنظـیم االسـتثمارات األجنبیـة ، 
میزان المـدفوعات ، أسـعار الصـرف ، المدیونیـة العالمیـة ، الشـركات متعـددة 

قتصـادیة ، الجنسیات ، التكتالت الدولیـة االقتصـادیة ، المنظمـات الدولیـة اال
 .التعاون العربي االقتصادي

 

 RQL423 –) ساعات معتمدة ٣: (،الوصیة والتركات)٢(األحوال الشخصیة  )١٤
 RQL317) ١: األحوال الشخصیة (المتطلب السابق 

 

یتضــمن هــذا المقــرر : یســتمد قــانون األحــوال الشخصــیة أحكامــه لــدى معظــم  •
اإلســـالمي الناظمـــة ، مـــن مصـــادر التشـــریع  الـــدول اإلســـالمیة ومنهـــا ســـوریة
، مثــل موضــوعات الــزواج والطــالق واألهلیــة  لشــؤون األســرة والمجتمــع والفــرد

 ، إضافة لقواعد علم الفرائض والمیراث أو التركات. وعوارضها
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أهــداف المقــرر : تــوّفر دراســة مســائل التركــات المنصــوص علیهــا فــي قــانون  •
ــــدى ، فــــي اكتســــاب المعرفــــة القانونیــــة الالز  األحــــوال الشخصــــیة مــــة ســــواء ل

، مـــن أجـــل حفـــظ  القضـــاة أو المحـــامین أو أصـــحاب الشـــأن وذوي المصـــلحة
، إضـافة للمسـاعدة فـي  الورثة وغیـرهم ممـن یعنـیهم مثـل هـذه المسـائل حقوق

 إیجاد الحلول القانونیة المالئمة للمنازعات الناجمة عنها.
وأركانـه مفردات المقـرر : التعریـف بعلـم الفـرائض والتركـات ، أحكـام المیـراث  •

، اســتحقاق المیــراث وموانعــه ، أنــواع اإلرث والورثــة ، مســائل اإلرث وطــرق 
وضــعها وتصــحیحها ، تمــارین فــي مباحــث الفــرائض والمیــراث ، المناســخات 

 والتخارج في مسائل اإلرث.
 

 RQL524 -) ساعات معتمدة ٣:  ( أحكام االلتزام  )١٥
   RQL312 RQL418یةاداإلر  وغیر اإلرادیةاإلرادیة لمتطلب السابق : مصادر االلتزام ا       

     

تتطلـــب متابعـــة دراســـة مصـــادر االلتزامـــات المدنیـــة ، یتضـــمن هـــذا المقـــرر :  •
شرح أهم األحكام المتعلقة بنشوء االلتـزام وتحدیـد مضـمونه وبیـان خصائصـه 
 وأوصافه وقواعد تعدیله وحاالت انتقاله وانقضائه واآلثـار الناجمـة عـن تنفیـذه

 ك من األحكام األخرى التي تتضمنها النظریة العامة لاللتزامات.، وغیر ذل
اإلحاطــة بالقواعــد القانونیــة الناظمــة لاللتزامــات المدنیــة ومــا أهــداف المقــرر :  •

ینجم عنها من مسائل وٕاشكالیات عملیـة تتعلـق بحركـة االلتـزام فـي مرحلـة مـا 
لجـة العدیـد مــن بعـد نشـوئه ، وهــذا مـا یسـهم فــي تطـویر الملكـة القانونیــة ومعا

 المسائل الحیاتیة التي تحتاج إلى إلمام واسع بأحكام االلتزام وآثاره.
نشوء االلتزام وانتقاله ، خصائص االلتزام وأوصافه ، محـل مفردات المقرر :  •

االلتـــزام وأطرافـــه ، تنفیـــذ االلتـــزام وانقضـــائه ، تعـــدیل االلتـــزام وآثـــاره ، حوالـــة 
 .الحق ، حوالة الدیـن
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  RQL525 –) ساعات معتمدة ٣: () ١حاكمات (أصول الم )١٦
  RQF104المدخل إلى علم القانون  :  المتطلب السابق

 

یتضــمن هــذا المقــرر : یتضــمن قــانون أصــول المحاكمــات جمیــع اإلجــراءات  •
، وهـو بـذلك یعـد  المتعلقة بالتنظیم القضائي وسیر الدعاوى وٕاصدار األحكـام

، كونــه  انونیــة الناظمــة للشــؤون الحیاتیــةالترجمــة العملیــة للمبــادئ والقواعــد الق
یحتـــوي علـــى األصـــول اإلجرائیـــة التـــي تســـتند إلیهـــا جمیـــع المحاكمـــات ســـواء 
أمــام القضــاء المــدني أو لــدى بعــض الهیئــات القضــائیة مثــل تلــك المختصــة 

 بالنظر في منازعات العمل أو العالقات الزراعیة.
للقـــانون علـــى الصـــعید  أهـــداف المقـــرر : تأصـــیل المعرفـــة باألحكـــام الناظمـــة •

ـــذین یمتهنـــون  ـــي. وال یمكـــن ألي كـــان وخصوصـــا ألولئـــك ال اإلجرائـــي والعمل
، متابعـــة دربهـــم المهنـــي بنجـــاح دون  المجـــال الحقـــوقي كالقضـــاة والمحـــامین

، كونهــــا تشــــكل  الــــتمكن مــــن معرفــــة أصــــول المحاكمــــات ومتابعــــة إجراءاتهــــا
ـــادئ القـــا نون وقواعـــده ولتســـویة شـــرطًا الزمـــًا مـــن أجـــل التطبیـــق العملـــي لمب

 المنازعات الناجمة عن تفسیرها وتطبیق نصوصها.
التعریـــف بقـــانون أصـــول المحاكمـــات ، خصـــائص قـــانون  مفـــردات المقـــرر : •

أصــول المحاكمــات ، تطبیــق قــانون أصــول المحاكمــات ، التنظــیم القضــائي 
وأنواعـــــه ، القضـــــاة وأعـــــوانهم ،  التعریـــــف بالـــــدعوى وخصائصـــــها ،  أنـــــواع 

وشروط قبولها نظریـة االختصـاص ،  نظریـة المحاكمـة ،  الطلبـات  الدعاوى
و الدفوع في الدعوى ،  اإلدخال والتدخل فـي الـدعوى ،  عـوارض المحاكمـة 
،  وقـــف الخصـــومة وانقطاعهـــا ،  التنـــازل عـــن الـــدعوى أو الحـــق ، أصـــول 

 االثبات والبّینات.
 

) ساعات ٣: (اص واألموال)(الجرائم الواقعة على األشخ) ١(خاصقانون العقوبات ال  )١٧
  RQL526  -معتمدة
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 RQL313 , RQL419) ٢) و(١( العام : قانون العقوباتالمتطلب السابق                      

    

یـــنظم قـــانون العقوبـــات باإلضـــافة إلـــى قواعـــده العامـــة یتضــمن هـــذا المقـــرر :  •
ثــر ، بعــض الفئــات الخاصــة مــن الجــرائم األك حــول مفهــوم الجریمــة والعقــاب

وقوعًا، والتي تتمّیـز بخصوصـیتها مـن حیـث الوصـف القـانوني وعلّـة التجـریم 
واألركـــان والعقوبـــات المفروضـــة بحـــق مرتكبیهـــا والمتـــدخلین فیهـــا. ومـــن أهـــم 

 هذه الجرائم تلك الواقعة على األشخاص واألموال.
معرفــــة األحكــــام الخاصــــة للجــــرائم األكثــــر مساســــًا بحقــــوق أهــــداف المقــــرر :  •

، وهــو أمــر الغنــى عنــه لكــل مــن یعمــل  مایــة األمــوال الخاصــةالشخصــیة وح
، كون هذه األحكام تسهم فـي التكـوین القـانوني الجزائـي  في المجال الحقوقي

 السلیم وفهم فحوى السیاسة الجزائیة وأهدافها، المعتمدة في الدولة والمجتمع.
م جـــــرائم القتـــــل واإلیـــــذاء ، جـــــرائم حجـــــز الحریـــــة ، جـــــرائمفـــــردات المقـــــرر :  •

ـــذّم والتحقیـــر والقـــدح ،  األخـــالق واآلداب العامـــة ، جـــرائم الشـــرف ، جـــرائم ال
الجرائم الماسـة باألسـرة ، جـرائم السـرقة واالحتیـال ، جـرائم التزویـر واسـتعمال 

 مزور ، الجنایات التي تشكل خطرًا شامًال.
 

   RQL527 -) ساعات معتمدة ٣(،األسناد التجاریة:) ٣(تجاريقانون الال  )١٨
 RQL315 , RQL421)  ٢) و (١: القانون التجاري (المتطلب السابق                      

 

ـــة إجـــراء بعـــض یتضـــمن هـــذا المقـــرر :  • ـــب اســـتمراریة العالقـــات التجاری تتطل
التحــویالت المالیــة بواســطة تبــادل األســناد التجاریــة والتــي اتســع نطــاق العمــل 

تطلبــات العمــل التجــاري. بهــا نظــرًا لقصــور التبــادل النقــدي عــن تلبیــة جمیــع م
وهـــذا مـــا یقتضـــي معرفـــة النظـــام القـــانوني لألســـناد التجاریـــة وآلیـــة إصـــدارها 

 والتعامل بها وآثارها.
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تســـاعد معرفـــة النظـــام القـــانوني لألســـناد التجاریـــة وتمییزهـــا أهـــداف المقـــرر :  •
عــــن األســــناد األخــــرى فــــي بیــــان مــــدى فائــــدة التعامــــل بهــــا وتــــأمین االنتظــــام 

، مما یسمح باكتساب الخبرة القانونیـة  جراء التعامالت التجاریةوالسرعة في إ
، وغیـــرهم  التـــي یحتـــاج إلیهـــا رجـــال األعمـــال والتجـــار والصـــیارفة وعمالئهـــم

 ممن یعلمون في المجال الحقوقي.
تعریــف األســناد التجاریــة ، خصــائص األســناد التجاریــة ، مفــردات المقــرر :  •

ســناد التجاریــة ، النظــام الــدولي لألســناد وظــائف األســناد التجاریــة ، أنــواع األ
التجاریة ، سند السحب (السفتجة) ، السند ألمـر ، الشـیك ، ضـمانات الوفـاء 

 .باألسناد التجاریة ، أحكام التقادم في األسناد التجاریة
 

 

   RQL528–) ساعات معتمدة ٣: (  األصلیة الحقوق العینیة  )١٩
 RQF104قانون  المدخل إلى علم ال  المتطلب السابق :    

     

یتضــمن هــذا المقــرر : یتفــّرع مــن أحكــام النظریــة العامــة لاللتزامــات ممارســة  •
، تنصــب علــى األشــیاء واألمــوال ســواء أكانــت  ، أصــلیة وتبعیــة حقــوق عینیــة

عقـــارات أم منقـــوالت. وللحـــق العینـــي األصـــلي خصـــائص محـــددة ال بـــّد مـــن 
یتعلــــق بحقــــوق  مهــــا مــــا، وأه شــــرحها ضــــمن إطــــار النظریــــة العامــــة للحیــــازة

 الملكیة وأسباب كسبها وأنواعها والقیود الواردة علیها.
أهداف المقـرر : اكتسـاب المعرفـة القانونیـة بطـرق اكتسـاب الملكیـة وصـیاغة  •

، إضـافة لبیـان بعـض األحكـام الخاصـة بالملكیـة مثـل تملـك  عقودها وٕادارتهـا
وغیرهــا مــن المســائل  األجانــب للعقــارات وتملــك العقــارات الزراعیــة والحدودیــة

ــــة ــــدارس القــــانون مــــن  األخــــرى المتصــــلة بحــــق الملكی ــــّد ل ، وهــــي أمــــور ال ب
 استیعابها كي یستطیع ممارسة دوره في إطار العمل القانوني.
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مفـــــردات المقـــــرر : التعریـــــف بـــــالحق العینـــــي ، خصـــــائص الحـــــق العینـــــي ،  •
ة النظریــــة العامــــة للحیــــازة ، حــــق الملكیــــة وخصائصــــه ، نطــــاق حــــق الملكیــــ

وقیـــوده ، مفهـــوم المنقـــول وأنواعـــه ، مفهـــوم العقـــار وأنواعـــه ، أحكـــام الملكیـــة 
الشـــائعة ، أســـباب كســـب الملكیـــة ، أحكـــام نـــزع الملكیـــة ، حقـــوق الســـطحیة 

 والوقف واإلجارة ، الحقوق والدعاوى العقاریة .
 

 

 

 

  RQL529  -) ساعات معتمدة ٣:  ( قانون العمل والضمان االجتماعي  )٢٠
 RQF104: المدخل إلى علم القانون  سابق المتطلب ال

 

المبـــادئ العامـــة لقـــانون العمـــل ، عقـــد العمـــل الفـــردي یتضـــمن هـــذا المقـــرر :  •
وعقد العمل الجماعي واألمور التي عالجها القانون فـي مجـال عالقـة العمـال 
بصاحب العمل ، الضمان االجتماعي ، قانون الضـمان االجتمـاعي وأهمیتـه 

 .مراض المهنة ، التأمین ضد الشیخوخة، إصابات العمل ، وأ
أهــداف المقــرر : معرفــة ماهیــة قــانون العمــل والضــمان االجتمــاعي وأهمیتــه  •

والمشاكل التي تواجه العمال. ، ومعرفة حقوق وواجبات العامـل ، وكیـف یـتم 
حســــم المنازعــــات العمالیــــة ، ومعرفــــة قــــانون الضــــمان االجتمــــاعي وأهمیتــــه 

 مخاطر العمل. وٕاصابات العمل والتأمین ضد
مفـــردات المقـــرر : طبیعـــة عالقـــة العمـــل وخصائصـــه ، نطـــاق تطبیـــق قـــانون  •

العمل ، التمییز بین عقد العمل وعقـود مشـابهة ، الضـمانات التـي یتمتـع بهـا 
العامل في عقد العمل . إبـرام عقـد العمـل الفـردي : عقـد العمـل النـاجز وعقـد 

ــــدین ، القیــــ ــــة ، أهلیــــة المتعاق ــــى عمــــل العمــــل تحــــت التجرب ــــي تــــرد عل ود الت
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األحــــداث . محــــل عقــــد العمــــل : مــــدة العمــــل ، وســــاعات العمــــل ، وتوقیــــت 
العمــل ، واســـتمراریة ســاعاته. خصـــائص عقــد العمـــل . التعریــف بتنفیـــذ عقـــد 
العمـــل (اإللتزامـــات فـــي عقـــد العمـــل الفـــردي) ، اإللتـــزام بتقـــدیم العمـــل : أداء 

دفع األجـر ، التعریـف بـاألجهزة العمل المطلوب والمحدد في العقـد. اإللتـزام بـ
وشـــروط اســـتحقاقها ، أقســـام األجـــرة ومـــا یـــرتبط بهـــا مـــن عـــالوات ومكافـــآت 
وأنواعهــا ومكــان دفعهــا ، اجــازات العمــل : أهمیــة االجــازة ومبرراتهــا وأنواعهــا 
ومواقیتهــا ، وقایــة العمــال وســالمتهم مــن حــوادث وتبعــات العمــل . التعــویض 

نـة ، شـروط المسـؤولیة عـن حـوادث العمـل عن اصابات العمـل وأمـراض المه
، اجــراءات التحقیــق واإلثبــات فــي حــوادث العمــل ، التعــویض عــن اصــابات 
العمــل وأمـــراض المهنـــة . شـــروط المســـؤولیة عـــن حـــوادث العمـــل ، اجـــراءات 
التحقیـق واإلثبـات فــي حـوادث العمـل ، التعــویض ، أنواعـه ، وكیفیـة تقــدیره ، 

د العمـــل ، إقالـــة عقـــد العمـــل ، فســـخ عقـــد انتهـــاء عقـــد العمـــل ، انفســـاخ عقـــ
العمـــل ، الفصـــل مـــن العمـــل واالنقطـــاع غیـــر المشـــروع عـــن العمـــل . حقـــوق 
العامــــــل عنــــــد انتهــــــاء خدمتــــــه . فكــــــرة الضــــــمان االجتمــــــاعي ، المســــــاعدات 

 االجتماعیة ، التأهیل والتفتیش المهني. 
 

 

  RQL630 –) ساعات معتمدة ٣: ( العقود المسماة )٢١
 RQL312  اإللتزام اإلرادیة مصادر :  ب السابقالمتطل        

 

یتضــمن هــذا المقــرر : تعــدُّ العقــود مــن أهــم مصــادر االلتزامــات كونهــا تعّبــر  •
تحصـــى مـــن العقـــود  عـــن مبـــدأ ســـلطان اإلرادة للمتعاقـــدین. وهنالـــك فئـــات ال

، ولكــن النظریــة  التــي تختلــف بتســمیاتها واألحكــام وااللتزامــات الناجمــة عنهــا
لتزامـــات تتمحـــور حـــول فئـــة رئیســـیة مـــن العقـــود تحـــوم حولهـــا بقیـــة العامـــة لال
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، وتســمى هــذه الفئــة بــالعقود المســّماة أو الشــائعة وأهمهــا  االلتزامــات األخــرى
 عقود البیع واإلیجار والمقایضة.

أهـــــداف المقـــــرر : دراســـــة األحكـــــام األساســـــیة للعقـــــود المســـــّماة التـــــي تشـــــكل  •
، وفهــم اآللیــة  شــیوعًا فــي الحیــاة العامــة المرتكــز الرئیســي لاللتزامــات األكثــر

القانونیة التي تحكم إجراءات عقدها وتفسـیر أحكامهـا وكیفیـة تنفیـذها وتسـویة 
یشـكل ضـرورة محتمـة لكـل مهـتم فـي هـذا  ، وهذا ما المنازعات الناجمة عنها

 المجال وذي مصلحة علمیة ومهنیة.
البیــع وآثــاره ، أحكــام  مفــردات المقــرر : مفهــوم العقــود المســّماة ، أحكــام عقــد •

المبیــع وآثــاره ، مفهــوم الــثمن والوفــاء بــه ، أحكــام الغــبن فــي البیــع ، ضــمان 
التعــرض واالســـتحقاق ، أحكـــام عقــد اإلیجـــار وآثـــاره ، أحكــام عقـــد المقایضـــة 

 وآثاره.
 

 

  RQL631 –) ساعات معتمدة ٣: () ٢أصول المحاكمات (  )٢٢
 RQL525)  ١أصول المحاكمات (:  المتطلب السابق

 

یتضمن هذا المقرر: یحتوي قانون أصول المحاكمات باإلضافة إلى األحكـام  •
، نصوصــــًا  المتعلقــــة بالبنیــــان القضــــائي وســــیر الــــدعوى وأصــــول المحاكمــــة

، سـواء مـا یخـتص منهـا بمسـألة  أخرى تتعلق بشرح نظریة األحكام القضـائیة
 ة عنها.إجراءات إصدار األحكام أو طرق الطعن فیها أو باآلثار الناجم

ـــانون  • أهـــداف المقـــرر : إن دراســـة نظریـــة األحكـــام القضـــائیة ضـــمن نطـــاق ق
، كــــي  ، تعــــّد مســــألة مهمــــة لقضــــاة ومحــــامي المســــتقبل أصــــول المحاكمــــات

یتمكنـــــوا مـــــن الوصـــــل مـــــابین النظریـــــة والواقـــــع ، ومـــــابین المبـــــادئ القانونیـــــة 
 هنیة.، مما ینیر لهم درب النجاح في مسیرتهم العلمیة والم وتطبیقاتها
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نظریة األحكام القضائیة ، تعریف الحكـم وأنواعـه ، أصـول  مفردات المقرر : •
إصـــدار األحكـــام ، طـــرق الطعـــن فـــي األحكـــام ، اآلثـــار القانونیـــة لألحكـــام ، 
مخاصمة قضاة الحكم ، مخاصمة قضاة النیابة العامة ، الوكالة بالخصـومة 

 .والتنصل ، خصومة التحكیم وٕاجراءاتها
 

) ٣(: (الجرائم الواقعة على اإلدارة العامة وأمن الدولة) ) ٢( لخاصت اقانون العقوبا )٢٣
   RQL632ساعات معتمدة

 RQL313,RQL419 ) ٢و ( )١: قانون العقوبات العام (المتطلب السابق            

 

یتضمن قانون العقوبات الخاص باإلضافة إلى قواعـده یتضمن هذا المقرر :  •
ـــة مـــن  لعقـــابالعامـــة حـــول مفهـــوم الجریمـــة وا ، أحكامـــًا خاصـــة بفئـــات معین

 الجرائم مثل تلك الواقعة على اإلدارة العامة وأمن الدولة الداخلي والخارجي.  
تعمیــق المعرفــة بــبعض الجــرائم التــي ُتحــدث اضــطرابًا عامــًا أهــداف المقــرر :  •

، ممــــا یســــتدعي معالجتهــــا بأحكــــام  فــــي المجتمــــع وتــــؤثر علــــى بنیــــان الدولــــة
 ة تشدید العقاب بحق مرتكبیها والمتدخلین فیها.خاصة وبیان علّ 

الجـرائم الواقعـة علـى اإلدارة العامـة ، الجـرائم المخلـة بالثقـة مفردات المقـرر :  •
العامــة ، الجــرائم المخلــة بالوظیفــة العامــة ، الجــرائم الواقعــة علــى أمــن الدولــة 

  الداخلي والخارجي.
 

    

  RQL633  -تمدة ) ساعات مع٣:  ( أصول المحاكمات الجزائیة )٢٤
 RQL313 , RQL419)  ٢() و١( العام : قانون العقوباتالمتطلب السابق 
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ال یكفــي اإللمــام بمــا یتضــمنه قــانون العقوبــات مــن أحكــام هــذا المقــرر :  فــي •
، وٕانمـــا ال بـــدَّ كـــذلك مـــن شـــرح مجموعـــة  تتعلـــق بتعریـــف الجـــرائم والعقوبـــات

،  حـق الدولـة فـي فـرض العقـاب القواعد اإلجرائیة الواجـب مراعاتهـا السـتیفاء
، والتمییـز تبعـًا لـذلك  وحق األفراد أو الضـحایا مـن الحصـول علـى التعـویض

 ما بین الدعوى الجزائیة (الحق العام) والدعوى المدنیة (الحق الشخصي).
التعریف بإجراءات تحریك الـدعاوى ومباشـرتها أمـام القضـاء أهداف المقرر :  •

 الـدعوى المدنیـة التابعـة لـدعوى الحـق العـام ، وكذلك بأصول تحریك الجزائي
، وممـــا یـــؤمن تطبیـــق األحكـــام الناظمـــة للجـــرائم وفـــرض العقوبـــات مـــن قبـــل 

 السلطات المختصة في الدولة ومعرفة أصول سیر الدعاوى الجزائیة.
التعریــف بقــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة ، خصــائص مفــردات المقــرر :  •

ــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الجزائیــــــة ــــــین قــــــانون أصــــــول  ق ــــــة مــــــا ب ، العالق
المحاكمــــات الجزائیــــة وقــــانون أصــــول المحاكمــــات المدنیــــة ، العالقــــة مــــابین 
قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقانون العقوبات ، مضمون قـانون أصـول 
المحاكمــــات الجزائیــــة ، الــــدعوى الجزائیــــة (الحــــق العــــام) ، الــــدعوى المدنیــــة 

 .(الحق الشخصي)
 

 

 

 

 RQL634   –) ساعات معتمدة ٣: (  التبعیة نیةالحقوق العی )٢٥
  RQF528الحقوق العینیة األصلیة     المتطلب السابق :
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یتضــمن هــذا المقــرر : یتفــرع عــن الحقــوق العینیــة األصــلیة وخصوصــًا حــق  •
، مثــل حقــوق  ، حقوقــًا تبعیــة تتطلــب درایــة علمیــة بأحكامهــا القانونیــة الملكیــة

 حقوق التبعیة األخرى.الرهن واالمتیاز وغیرها من ال
أهـداف المقــرر : تســاعد معرفــة األحكــام القانونیـة للحقــوق العینیــة التبعیــة فــي  •

،  معالجــة المشـــكالت الناجمـــة عنهــا ســـواء فـــي الحیــاة الشخصـــیة أو المهنیـــة
وبمــــا یــــتالءم مــــع طبیعــــة المعــــامالت المدنیــــة ویعــــّزز الضــــمانات القانونیــــة 

 ألصحاب الحقوق.
أمینــات العینیــة الحیازیــة ، التأمینــات العقاریــة االتفاقیــة ، مفــردات المقــرر : الت •

التأمینـــــات القانونیـــــة الجبریـــــة ، حقــــــوق الـــــرهن ، حقـــــوق االنتفـــــاع ، حقــــــوق 
 االرتفاق ، حقوق الوقف ، حقوق االمتیاز.

 

  RQL635  -) ساعات معتمدة ٣:  ( القضاء اإلداري )٢٦
 RQL314 , RQL420 ) ٢) و(١: القانون اإلداري (المتطلب السابق 

 

تكمـن أسـباب نشـوء المنازعـات اإلداریـة فـي االخـتالف  یتضمن هذا المقـرر : •
حـــول تفســـیر مصـــادر القـــانون اإلداري مـــن قـــوانین ومراســـیم وقـــرارات وعقـــود 
إداریـة وتطبیـق نصوصــها. وتـتم تســویة هـذه المنازعـات بطــرق مختلفـة أهمهــا 

،  هیئـات استشـاریةاللجوء إلى القضاء اإلداري الذي یتضـمن محـاكم نوعیـة و 
تتمّیز بخصوصیة بنیانها التنظیمـي واختصاصـاتها وطـرق مراجعتهـا وأصـول 

 المرافعات لدیها ونفاذ أحكامها.
إن دراسـة تنظـیم القضـاء اإلداري واختصاصـاته وآلیـة عملـه  أهداف المقرر : •

یفســــح المجــــال لكــــل مهــــتم وذي مصــــلحة باســــتیعاب فكــــرة وجــــود مثــــل هــــذه 
متخصصــــة بــــالنظر فــــي المنازعــــات اإلداریــــة وأهمیــــة المؤسســــة القضــــائیة ال

، إضــافة لتقــویم نشــاط اإلدارة العامــة مــن خــالل ممارســة الرقابــة علــى  عملهــا
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، ومما یحقق المصلحة العامـة ویضـمن حقـوق األفـراد وفقـًا لقواعـد  تصرفاتها
 القانون العام في فض المنازعات.

، مســـؤولیة اإلدارة عــــن  آلیـــة الرقابـــة علـــى أعمـــال اإلدارة مفـــردات المقـــرر : •
أعمالهــا ، التعریــف بالقضــاء اإلداري ، تطــور القضــاء اإلداري ، خصـــائص 
القضــــــاء اإلداري ، مصــــــادر القضــــــاء اإلداري ، التنظــــــیم القضــــــائي اإلداري 
ـــد والمـــزدوج ، دعـــاوى اإللغـــاء  ،اختصـــاص القضـــاء اإلداري ، القضـــاء الموحَّ

 ، تنفیذ األحكام اإلداریة والقضاء الكامل ، أصول المحاكمات اإلداریة
 

 RQL736  -) ساعات معتمدة ٣: (  القانون الدولي الخاص )٢٧
 RQL525,RQL631) ٢) و (١أصول المحاكمات (المتطلب السابق :    

 

یتضــمن مجموعــة القواعــد القانونیــة الناظمــة للعالقــات یتضــمن هــذا المقــرر :  •
لها بـأكثر مـن المشتملة على عنصر أجنبي وتتصل بحكم عناصرها المكونة 

دولة وأنظمة قانونیـة مختلفـة. ویتمّیـز القـانون الـدولي الخـاص بتعـدد مصـادره 
ــــانون ــــروع الق ــــف ف ــــى مختل ــــاین قواعــــده كونهــــا ترتكــــز إل ــــوع  وتب ، إضــــافة لتن

، وأحكــــام  موضــــوعاته مثــــل تنــــازع القــــوانین واالختصــــاص القضــــائي الــــدولي
 الجنسیة وتحدید المركز القانوني لألجانب.

تسهم دراسة المسائل الناجمة عـن موضـوع الجنسـیة وتحدیـد مقرر : أهداف ال •
، فـــي بیـــان طبیعـــة الرابطـــة التـــي تصـــل المـــواطن  المركـــز القـــانوني لألجانـــب

بدولتـــه وبمـــا یضـــمن حفـــظ حقوقـــه وأداء واجباتـــه ســـواء بمواجهـــة الدولـــة التـــي 
 ینتمــي إلیهــا أو حینمــا یكــون شخصــًا أجنبیــًا فــي حــال وجــوده علــى إقلــیم دولــة
أجنبیـــة. كمـــا تســـاعد دراســـة موضـــوع الجنســـیة فـــي امـــتالك المعرفـــة القانونیـــة 
بأحكامهـا وٕامكانیــة تســویة اإلشـكالیات الناجمــة عنهــا وخصوصـًا فــي موضــوع 

 التجنس وفقد الجنسیة أو التجرید منها.
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التعریــف بالقــانون الــدولي الخــاص ، تطــور القــانون الــدولي مفــردات المقــرر :  •
ـــدولي الخـــاص ، مصـــادر القـــان ـــدولي الخـــاص ، موضـــوعات القـــانون ال ون ال

الخــــاص ، النظریــــة العامــــة للجنســــیة ، طــــرق اكتســــاب الجنســــیة  ، حــــاالت 
فقــــدان الجنســــیة ، حــــاالت التجریــــد مــــن الجنســــیة ، أحكــــام التجــــنس وآثــــاره ، 
مشــــكلة تنــــازع الجنســــیات ، االختصــــاص فــــي منازعــــات الجنســــیة ، المركــــز 

 .سیة السوري ، مركز األجانب في سوریةالقانوني لألجانب ، قانون الجن
 

 RQL737  -) ساعات معتمدة ٣: ( الضریبيالمالیة والتشریع  )٢٨
 RQL314 , RQL 420) ٢) و (١القانون اإلداري (لمتطلب السابق : ا  

 

ـــــرر • ـــــرتبط وجـــــود الضـــــریبة باعتبارهـــــا المـــــورد المـــــالي  : یتضـــــمن هـــــذا المق ی
ا. ولكل دولـة نظامهـا الضـریبي ، بتنظیم المجتمعات وتطوره األساسي للدولة

، ممــا یقتضــي  والجمركــي الــذي یــتالءم مــع فلســفتها االقتصــادیة واالجتماعیــة
دراســـة األســـس القانونیـــة التـــي یســـتند إلیهـــا النظـــام الضـــریبي والجمركـــي ومـــا 

 یتفرع عنه من مسائل قانونیة مهمة.
ـــ : أهـــداف المقـــرر • ه إدراك فحـــوى النظـــام الضـــریبي والجمركـــي ومـــدى مالئمت

، وبیـان مـدى الفائـدة مـن فـرض  لطبیعة النظام القائم والبیئة المحلیة والدولیـة
 الضرائب والرسوم وآثارها اإلیجابیـة والسـلبیة وسـبر ثغـرات إقرارهـا وتحصـیلها
، تمهیــدًا للتعامــل القــانوني مــع المشــاكل الضــریبیة والجمركیــة ضــمن إطارهــا 

 اإلداري والقضائي.
ــــردات المقــــرر • نظــــام الضــــریبي وتطــــوره ، خصــــائص التشــــریع مفهــــوم ال : مف

الضـــــــریبي والجمركـــــــي ، البیئـــــــة الضـــــــریبیة والجمركیـــــــة ، اإلدارة الضـــــــریبیة 
والجمركیــة ، االتفاقیــات الضــریبیة والجمركیــة ، الــنظم الضــریبیة الرئیســیة فــي 
العــــــالم ، النظــــــام الضــــــریبي والجمركــــــي فــــــي ســــــوریة ، المــــــوطن الضــــــریبي 
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الرســوم ، طــرق تحصــیل الضــرائب والرســوم ، والجمركــي ، أنــواع الضــرائب و 
 .تسویة المنازعات الضریبیة والجمركیة ، أثر الضرائب والرسوم على التنمیة

 RQL738  -) ساعات معتمدة ٣(:  أصول التنفیذ )٢٩
 RQL525 , RQL631) ٢) و (١أصول المحاكمات (المتطلب السابق :         

 

جبري ، والتعریف بقانون اإلجـراء یتضمن هذا المقرر : شرح لنظریة التنفیذ ال •
، كما یتضمن  دراسة دائرة اإلجراء من حیث اختصاصها والقـائمین علیهـا ، 
والخصــــومة فــــي التنفیــــذ وطــــرق التنفیــــذ الجبــــري علــــى أمــــوال المــــدین وعلــــى 

 شخصه وكیفیة توزیع حصیلة التنفیذ ، وٕاشكاالت التنفیذ.
ــــ • ــــة التنفی ــــب بأهمی ــــى : معرفــــة الطال ــــدائنین وشــــروطه ، یهــــدف المقــــرر إل ذ لل

ومعرفـــــة إجـــــراءات التنفیـــــذ ، للـــــدائنین وأنـــــواع الســـــندات التنفیذیـــــة ، ومعرفـــــة 
التنفیذ ، ومعرفة أسباب التنفیذ االختیـاري ، الصعوبات التي تكتنف (تواكب) 

 وٕاجراءات التنفیذ على المنقول والعقار وكیفیة توزیع حصة التنفیذ.
ري وأنواعـه ، أنـواع السـندات التنفیذیـة ، مفردات المقرر : تعریف التنفیذ الجبـ •

ـــــــى العـــــــرائض وأوامـــــــر األداء) ،  األحكـــــــام القضـــــــائیة ، األوامر(األوامـــــــر عل
المحررات الموثقة ، محاضر الصـلح ، أحكـام المحكمـین ، األحكـام واألوامـر 
والســندات األجنبیــة ، العناصــر المكونــة للســند التنفیــذي ، أشــخاص التنفیــذ ، 

التنفیذ ، محـل التنفیـذ ، شـروطه وتحدیـده ، األمـوال التـي  السلطة التي تباشر
ال یجوز الحجز علیها ، إجراءات التنفیذ على المنقول لدى المـدین ، الحجـز 
االحتیـاطي ، إجــراءات التنفیــذ علـى العقــار ،  حجــز مـا للمــدین لــدى الغیــر ، 

 توزیع حصیلة التنفیذ ، منازعات التنفیذ وتطبیقاتها. 
 

 RQL739   –) ساعات معتمدة ٣: (  تقانون البّینا )٣٠
 RQL525 , RQL631 )٢) و (١أصول المحاكمات (  : المتطلب السابق
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، إضـــــافة لقواعـــــده  یتضـــــمن المقـــــرر : یتضـــــمن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات •
، مجموعـــة أخـــرى مـــن القواعـــد  المتعلقـــة بـــالتنظیم القضـــائي وســـیر الـــدعاوى
تنفیذ األحكام القضائیة وغیرهـا  الناظمة ألصول اإلثبات و البّینات وٕاجراءات
 من الصكوك األخرى ذات اإلبراء القانوني.

أهــداف المقــرر : ال بــدَّ لــدارس القــانون مــن معرفــة أصــول البّینــات واإلثبــات  •
وتنفیــذ األحكــام القضــائیة وغیرهــا مــن الصــكوك القانونیــة،كي یتســنى معالجــة 

كونهـــا ضـــرورة الكثیـــر مـــن المســـائل التـــي قـــد تعتـــرض حیاتـــه الشخصـــیة أو ل
محتمــة لخریجــي الحقــوق مــن قضــاة ومحــامین وكتــاب عــدل وضــابطة عدلیــة 

 وغیرهم ممن یمارسون العمل الحقوقي على الصعید المهني.
مفــــردات المقــــرر : أصــــول اإلثبــــات و البّینــــات ، األســــناد التنفیذیــــة ، طــــرق  •

تنفیـذ التنفیذ ، الحجز والحجـز االحتیـاطي ، التنفیـذ علـى العقـار والمنقـول ، ال
علــى شــخص المــدین ، األمــوال التــي ال تخضــع للتنفیــذ ، إجــراءات تحصــیل 

 الدیون ، التقسیم بالمحاصة ، الخصومة في التنفیذ ، دعوى االستحقاق.
 

 RQL740    -) ساعات معتمدة ٣: ( الفقه أصول )٣١
  RQL419 ) ٢المتطلب السابق : قانون العقوبات العام (

     

أصــول الفقــه علمــًا بحــد ذاتهــا ســواء مــن حیــث  تشــّكلیتضــمن هــذا المقــرر :  •
، فهي تساعد في اسـتنباط األحكـام  تعریفها أو تحدید معناها أو بیان أهمیتها

النصــــــیة والموضــــــوعیة وبیــــــان أســــــباب االخــــــتالف حــــــول مقاصــــــد التشــــــریع 
 اإلسالمي وقواعده الفقهیة.

جـــراء تعمیـــق المعرفـــة القانونیـــة فـــي أصـــول الفقـــه تمهیـــدًا إلأهـــداف المقـــرر :  •
ـل إلیـه القـانون الوضـعي  المقارنة وتحكیم العقل مابین أصول الدین ومـا توصَّ

،  مـــن قواعـــد ناظمـــة لمختلـــف المســـائل التـــي تواجـــه الفـــرد والمجتمـــع والدولـــة
 ویحفظ الحقوق والنظام العام.
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الحكــم الشــرعي وأركانــه ، تعریــف البیــان وحكمــه ، دالالت مفــردات المقــرر :  •
اط القواعـد الفقهیـة ، تعلیـل النصـوص والعلـل المــؤثرة ، األلفـاظ ، طـرق اسـتنب

حكــم المعـــاني ومقاصـــدها ، الحكـــم العـــام والمقیـــد والمشـــترك ، قواعـــد الحظـــر 
واإلباحة ومستثنیاتها ، أحكام العموم والتكرار ، قواعد النسخ والتقلید ، قواعـد 

 المخالفة والترجیح
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	   أهداف المقرر : إن دراسة الأحكام الناظمة لعقد التأمين وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية يسهم في ترسيخ فكرة التأمين وانتشارها والتعامل معها بإيجابية، وخصوصاً مع انتشار شركات التأمين على نطاق واسع، وهذا يتطلب إعداد كادر قانوني مؤهل للتعامل مع ظاهرة ال2
	   مفردات المقرر : التعريف بالتأمين ، تطور التأمين ، تشريعات التأمين ، شركات التأمين ، عقد التأمين ، أطراف عقد التأمين ، محل عقد التأمين ، حقوق والتزامات الأطراف في عقد التأمين ، الأقساط والتعويضات في التأمين ، دعوى التأمين.
	   يتضمن هذا المقرر : تطورت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بشكلها التقليدي المستند إلى الأعراف ، قبل تقنين قواعدها في اتفاقيتي فيينا الناظمة لأسس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتبادل البعثات وبيان مهامها وواجباتها ومجموعة الحصانات والامتيازات التي تتمتع 3
	   أهداف المقرر : يسهم الإلمام بالقواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية في تكوين كادر قانوني بإمكانه فهم طبيعة هذه العلاقات وأهميتها والعمل على تطويرها ، وخصوصاً لدى أولئك الذين يرغبون بالعمل في المجال السياسي والدبلوماسي والقنصلي ، وهؤلا3
	   مفردات المقرر : التعريف بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، تطور العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ، هيئات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، شروط انتقاء الممثل الدبلوماسي والقنصلي ، مهام الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين وو3
	   يتضمن هذا المقرر : يعدُّ مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية واحداً من أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، وهو نتيجة محتمة لمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية. لذلك لا بدَّ من الانطلاق بشرح الطبيعة الآمرة لهذا المبدأ وتطوره، ومن ثم 3
	   أهداف المقرر : دراسة مبدأ تسوية النزاعات الدولية والتطرق إلى أهم الوسائل السلمية للتسوية ، وخصوصاً أسلوب اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدوليين ، تسهم في ترسيخ أسس الحل السلمي وبيان فوائده وتمتين عوامل التعاضد بين الدول والشعوب بما يجنبها أهوال الحروب ويح4
	   مفردات المقرر : التعريف بمبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ، التعريف بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، الطبيعة الآمرة لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ، تقنين مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية ،   أحكام الفصل السادس من ميثاق ا4
	   يتضمن هذا المقرر : تكرَّست العلاقات الدولية كعلم مستقل حينما اعترفت معظم الدول بأهمية دراستها كمادة متميّزة بين العلوم الاجتماعية والإنسانية. واتبع الباحثون مناهج عدة لإبراز مدى الارتباط الوثيق لهذا العلم مع فروع المعرفة الأخرى. وكذلك دراسة بعض الظواهر4
	   أهداف المقرر : مساعدة الطلاب في دراسة العلاقات الدولية المعاصرة ، وفي معرفة الأسس ، والقواعد المحددة لسياسات الدول الخارجية ، والعوامل المؤثرة فيها ، ودور القوى الفاعلة على الساحة على الساعة الدولية ، وتشابك مصالحها ، ومن ثم إجراء المقارنة المنهجية ، م5
	   مفردات المقرر : مفهوم العلاقات الدولية ، نشوء العلاقات الدولية ، تطور العلاقات الدولية ، نظريات العلاقات الدولية ، العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية ، مفهوم الشرعية الدولية ، مفهوم التعايش السلمي ، مفهوم الحرب الباردة ، نظام توازن القوى ، نظام الأمن 5
	   يتضمن هذا المقرر : يرتبط علم  القانون بالظواهر الاقتصادية بحسبانها عنصراً مشتركاً بين معظم موضوعاته الناظمة لتصرفات الأفراد  والدولة ومؤسساتها المجتمعية. وتحكم العلاقات الاقتصادية مجموعة من المبادئ والمفاهيم المتعلقة بإقامة عناصر الإنتاج وتنقلاتها من أ5
	   أهداف المقرر : لا بدَّ من فهم النظام القانوني للتعاملات الاقتصادية على جميع الأصعدة التجارية والمالية والنقدية، والتي تعبِّر عادة عن إيديولوجية النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ولذلك فإن الإلمام بالتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي سواء ما يتعلق منها6
	   مفردات المقرر : التعريف بعلم لاقتصاد ، ماهية الأنظمة الاقتصادية ، خصائص التشريعات الاقتصادية ، التشريعات الناظمة للإنتاج والاستهلاك ، التشريعات الناظمة للأسواق والأسعار ، التشريعات الناظمة للادخار والفائدة ، التشريعات الناظمة للاستثمار ، التشريعات الما6
	   يتضمن هذا المقرر: تعدُّ ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة العامة إحدى أهم عناصر تقويم العمل الإداري. ولهذا لا بدَّ من إعداد التشريعات اللازمة التي تضمن الرقابة الوقائية واللاحقة، مع تحديد ماهية المؤسسات والأجهزة المكلفة بممارسة هذه المهمة وحدود صلاحياته6
	   أهداف المقرر : تسهم دراسة أحكام الرقابة الإدارية والمالية في إعداد كادر قانوني بإمكانه فهم معنى الرقابة على أعمال الإدارة العامة وتطوير أساليب عملها، مما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية والقدرات البشرية، وتقويم العمل الإداري وتحسين أداءه ومعالجته6
	   مفردات المقرر : ماهية الرقابة الإدارية والمالية وتطورها ، أهمية الرقابة الإدارية والمالية ، آليات الرقابة الإدارية والمالية ، أجهزة الرقابة الإدارية والمالية ، سلطات الرقابة الإدارية والمالية ، الدور الرقابي للوزارات المختصة ، أسلوب الرقابة الداخلية ، 7
	   يتضمن هذا المقرر : لكل دولة تنظيمها الإداري الذي يتلاءم مع خصوصيتها المحلية. فهنالك دول تعتمد نظام المركزية الإدارية، بينما تعتمد دول أخرى نظام اللامركزية الإدارية أو ما يسمى بالإدارة المحلية. وهو النظام الذي يفسح المجال لسكان المناطق لإدارة شؤونهم الم7
	   أهداف المقرر : تسهم دراسة التنظيم القانوني للإدارة المحلية في فهم فحوى هذا النمط الديمقراطي من التنظيم الإداري وتكوين كادر قانوني بإمكانه تطوير عمل الإدارة المحلية، مما يساعد على ترسيخ روح العمل الجماعي اللامركزي لدى مؤسسات الدولة والمجتمع بمكوناته الم7
	   مفردات المقرر : التعريف بالإدارة المحلية ، أسس الإدارة المحلية ، تطور الإدارة المحلية ، تطبيقات الإدارة المحلية ، التشريعات المقارنة للإدارة المحلية ، قانون الإدارة المحلية في سورية ، أساليب الإدارة المحلية ، أجهزة الإدارة المحلية ، سلطات الإدارة المحل8
	   يتضمن هذا المقرر: تتطلب مهمة أداء الخدمات العامة ، إحداث مرافق بإمكانها تأمين احتياجات المواطن والمجتمع بأفضل السبل وأيسرها. وهذا ما يتطلب دراسة مفهوم المرفق العام وطرق إحداثه وأنواعه ، إضافة للقواعد الناظمة لعمله وأساليب إدارته والمخاطر التي قد يتعرَّ8
	   أهداف المقرر: إن دراسة مفهوم المرافق العامة بجميع جوانبه ، يسهم في تكوين بنية  قانونية مؤهلة لاستيعاب فكرة المرفق العام وأهمية دوره في تأمين الخدمات العامة ومتطلبات المواطنين ، والمساعدة كذلك في تطوير النظام القانوني للمرافق العامة كي يستطيع تحقيق أهدا8
	   مفردات المقرر : تعريف المرفق العام ، تطور المرفق العام ، إحداث المرفق العام ، أنواع المرافق العامة ، طرق إدارة المرافق العامة ، الهيئات والمؤسسات العامة ، عقود التزام المرافق العامة ، عقود تشغيل المرافق العامة ، عمال المرافق العامة ، أموال المرافق العا8
	   يتضمن هذا المقرر: تشكّل العقود التي تبرمها الدولة ممثلة بإدارتها العامة أو مؤسساتها ، إحدى أهم الوسائل الإدارية في تنفيذ سياستها ، وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة المرافق والخدمات العامة. وللعقود الإدارية خصائص تميّزها عن غيرها من العقود الأخرى سواء من حيث ت9
	   أهداف المقرر : تسهم دراسة النظام القانوني للعقود الإدارية في صقل المعرفة العلمية بأهم وسيلة لإشباع الاحتياجات العامة وتكوين كادر قانوني لديه من الأفكار العلمية ما يؤهله للتفاعل مع مفاصل التطبيق العملي للعقود الإدارية وتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير الب9
	   مفردات المقرر : أنواع العقود الإدارية ، إبرام العقود الإدارية ، عقود الشراء العام ، عقود التفويض ،   عقود الشراكة ، المناقصات العامة ، طلبات عروض الأسعار ، التعاقد المباشر ، طرق تنفيذ العقود الإدارية ، انقضاء العقود الإدارية وآثارها.
	   يتضمن هذا المقرر: ينظّم القانون الإداري مسألة تدخل السلطات العامة في التخطيط والتنظيم العمراني ، حيث تتطلب المشروعات العمرانية إجراءات إدارية لإسباغ صفة المشروعية القانونية على هذه المشروعات وملحقاتها ، وإيجاد نظام قانوني مناسب للاستملاك بقصد المنفعة ا:
	   أهداف المقرر : إن دراسة النظام القانوني للعلاقات مابين الإدارة العامة والأفراد فيما يتعلق بالشؤون العقارية ، تسهم في التعمق بدراسة المبادئ القانونية التي تحكم هذه العلاقات وبيان حقوق الأطراف المعنية والتزاماتهم وبما يضمن حقوق الأفراد من جهة ، وتحقيق ال:
	   مفردات المقرر : التعريف بالقانون الإداري العقاري ، تطور القانون الإداري العقاري ، النظام القانوني للتخطيط العمراني ، النظام القانوني لمخالفات البناء ، أحكام رخص البناء ، الاستملاك للمنفعة العامة ، الاستملاك للتوسع السكني ، الاعتداء المادي العقاري ، مؤي:
	   يتضمن هذا المقرر: لا يمكن لأي  مجتمع منظّم الاستمرار في البقاء والنمو اعتماداً فقط على ما تقدمه الدولة من خدمات ونفقات لمواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمواطن. ولهذا كان لا بدّ من إقرار بعض القوانين والأنظمة المشرّعة لظاهرة التعاون كي لا تحيد عن:
	   أهداف المقرر : إدراك أهمية الظاهرة التعاونية ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، والتحفيز على تشجيعها واستخدامها كأداة فعّالة لتسوية الكثير من المشكلات التي تعجز أحياناً الدولة والقطاع الخاص عن إيجاد الحلول المناسبة لها. وكذلك إفساح المجال لل;
	   مفردات المقرر : مفهوم الحركة التعاونية ، تطور الظاهرة التعاونية ، الاتحادات التعاونية ، الجمعيات التعاونية ، الحركة التعاونية في سورية ، تشريعات التعاون السورية ، التنظيم التعاوني الزراعي ، التنظيم التعاوني الإنتاجي ، التنظيم التعاوني الاستهلاكي ، التن;
	   يتضمن هذا المقرر: تطبَّق أحكام التشريع الإسلامي على معظم المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة، والتي أوجدت لها الشريعة الإسلامية قواعد متكاملة تنسجم مع روح العصر وتطور الحياة والمجتمعات بجميع مكوناتها، وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للفرد والأسرة كأحكام ;
	 أهداف المقرر : معرفة أهم الأحكام التي توصَّل إليها الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة استنباطاً للقواعد الناظمة للأحوال الشخصية من مصادرها الشرعية مثل مسائل الزواج والطلاق وغيرها، ومما يمكّن الدارس من ممارسة دوره المهني كمحامٍ أو قاضٍ شرعي في تسوية هذه المو<
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون الأحوال الشخصية ، تطور قانون الأحوال الشخصية ، مصادر قانون الأحوال الشخصية ، نطاق تطبيق قانون الأحوال الشخصية ، أحكام الخطبة والزواج والطلاق ،أحكام الولادة والرضاع والحضانة ، أحكام التبني واللقيط ، أحكام العدّة والنسب ، أحك<
	 يتضمن هذا المقرر: تشغل مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية موضعاً مهماً ضمن إطار النظرية العامة للحق، التي لا تهتم فقط بحماية الحقوق المادية، بل تتعدى ذلك إلى الاهتمام بحماية الحقوق المعنوية أو الأدبية والفنية، وغيرها من الحقوق الفكرية الأخرى.
	 أهداف المقرر : إن دراسة أهم الأحكام القانونية الناظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تساعد الدارس في معرفة حقوقه المعنوية وكيفية حمايتها وآلية توصيف الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكذلك تكوين كادر قانوني مؤهل للنظر في مثل هذه القضايا التي تمسّ عقل<
	 مفردات المقرر : التعريف بحقوق الملكية الفكرية ، تطور حقوق الملكية الفكرية ، طبيعة حقوق الملكية الفكرية ، حقوق التأليف والنشر والطباعة ، الحماية التشريعية لحقوق الملكية الفكرية ، الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية ، الحماية الدولية لحقوق الملكية الفكر<
	 يتضمن هذا المقرر: يشكّل القطاع المصرفي الوسيط الضروري للفعاليات الاقتصادية في إجراء تحويلاتها المالية، والقوة الفاعلة  في تحريك مسار التجارة الداخلية والدولية وتنميتها. مما يتطلب معرفة أهم التشريعات الناظمة للعمليات المصرفية ودور قوانين النقد والتسليف وأ=
	 أهداف المقرر : تكوين الكادر القانوني المناسب للعمل في المجال المصرفي واستيعاب العمليات المصرفية، والتي تحتاج إلى امتلاك المعرفة القانونية اللازمة لدى القائمين على إدارة المصارف والهيئات الإشرافية أو الرقابية وعملائهم ، وذلك من أجل تطوير إمكانيات العمل ال=
	 مفردات المقرر : ماهية التشريعات المصرفية ، خصائص التشريعات المصرفية ، تطور التشريعات المصرفية ، التعريف بالقطاع المصرفي ، النظام القانوني للأعمال المصرفية ، أحكام الرقابة على أعمال المصارف ، الحسابات المصرفية ، الحوالات المصرفية ، الاعتمادات المستندية ، =
	 يتضمن هذا المقرر: انتشرت ظاهرة الأسواق المالية لدى معظم المجتمعات التي يعتمد اقتصادها على مبادئ السوق وتحرير سعر الصرف وتبادل الأوراق المالية ، مما اقتضى إقرار بعض التشريعات اللازمة لتنظيم عمل سوق الأوراق المالية بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين وانتظام إصدا>
	 أهداف المقرر : إن الإحاطة بالأحكام القانونية الناظمة لإصدار الأوراق المالية وتداولها وعمل سوق الأوراق المالية (البورصة) يسهم في امتلاك المعرفة القانونية اللازمة التي يحتاجها هذا القطاع كي يتم تلافي ثغراته التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدو>
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون سوق الأوراق المالية ، النظام القانوني لإصدار وطرح الأوراق المالية وتداولها ، هيئة الأوراق والأسواق المالية ، سوق دمشق للأوراق المالية ، أعمال الوساطة والخدمات المالية ، مراكز المقاصة والحفظ المركزي ، صندوق ضمان التسوية ، صن>
	 يتضمن هذا المقرر: تشمل الحقوق التجارية مجموعة القواعد الناظمة للعمل التجاري سواء داخل الدولة الواحدة أو بالتعاملات التجارية العابرة للحدود، والتي تطورت قواعدها بصورة ملحوظة عبر إبرام العديد من الاتفاقيات ومدونات السلوك الناظمة لأحكام التجارة الدولية وتسو?
	 أهداف المقرر : تزويد الدارس بالمعلومات القانونية الضرورية التي تحكم العلاقات في مجال التجارة الدولية وبيان أحكام تسوية المنازعات الناجمة عنها، مما يحفظ الحقوق ويساعد في تكوين كادر قانوني بإمكانه الإسهام في تطوير التجارة الدولية والدفاع عن حقوق بلده على ا?
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون التجارة الدولية ، خصائص قانون التجارة الدولية ، تطور قانون التجارة الدولية ، مصادر قانون التجارة الدولية ، عقود التجارة الدولية ، أحكام البيوع الدولية ، عقد النقل الدولي ، قواعد غرفة التجارة الدولية ، تسوية منازعات التجارة ?
	 يتضمن هذا المقرر: يحتوي على مجموعة القواعد القانونية الناظمة للتجارة في مجال النقل البحري والجوي للأشخاص والبضائع ، إضافة للأحكام المتعلقة بالحوادث البحرية والجوية وما ينجم عنها من آثار تقتضي إيجاد حلول قانونية ملائمة لها نظراً للطبيعة الخاصة التي تتميّز?
	 أهداف المقرر : إن معرفة الأحكام الرئيسية للقانون التجاري البحري والجوي ، يسهم  في دعم المعلومات القانونية المتلقاة في مجال القانون التجاري البري، والتمكن من معرفة القواعد الناظمة لعمل هذين المرفقين الحيويين بما يخدم البيئة التجارية ، الوطنية والدولية ، و@
	 مفردات المقرر : التعريف بالقانون البحري والجوي ، مصادر القانون البحري والجوي ، أحكام الملاحة البحرية والجوية ، النظام القانوني للسفن والطائرات ، النظام القانوني للموانئ والمطارات ، عقد النقل البحري والجوي ، عقد التأمين البحري والجوي ، أحكام التصادم البحر@
	 يتضمن هذا المقرر: يتضمن مجموعة القواعد القانونية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والأعيان المدنية في أثناء فترة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، بما في ذلك تحديد طرق القتال والأسلحة المحظَّرة وحقوق المدنيين والأسرى والجرحى والمرضى ، وكذلك بيان الان@
	 أهداف المقرر : تسهم دراسة قواعد القانون الدولي الإنساني في تأصيل ما تمّ تعلّمه حول حماية حقوق الإنسان وضرورة مراعاتها في أثناء فترة النزاعات المسلحة، وتقديم المعونة في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء الوطني أو المحاكم الجنائية الدولية، و@
	 مفردات المقرر : تعريف القانون الدولي الإنساني وتطوره ، مصادر القانون الدولي الإنساني ، مفهوم النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، قواعد حماية الأسرى والجرحى والمرضى ، قواعد حماية المدنيين والأعيان المدنية ، قواعد حماية الأطفال والنساء والعجزة ، الأسلحA
	 يتضمن هذا المقرر: يُعدُّ التنظيم الدولي حديث العهد في تاريخ العلاقات الدولية، قبل أن يشهد تطوراً عملياً من خلال انتشار ظاهرة المؤتمرات والأحلاف والتكتلات والمنظمات الدولية غير الحكومية. ومن ثم بروز مفهوم المنظمة الدولية وتوسع انتشارها عالمياً وإقليمياً، A
	 أهداف المقرر : التعرف إلى إحدى الموضوعات الأساسية للقانون الدولي العام والإحاطة بآلية عمل التنظيمات الدولية والتعامل معها وفي ظلها، وخصوصاً بعدما انتشرت ظاهرة المنظمات الدولية وتمتعها بالشخصية القانونية المستقلة والتي جعلت منها فاعلاً أساسياً في إطار تطوA
	 مفردات المقرر : ماهية التنظيم الدولي وتطوره ، مصادر التنظيم الدولي ، المؤتمرات والأحلاف والتكتلات الدولية ، المنظمات الدولية غير الحكومية ، تعريف المنظمة الدولية ، أنواع المنظمات الدولية ، العضوية في المنظمة الدولية ، صلاحيات المنظمة الدولية ، أجهزة المنA
	 يتضمن هذا المقرر: يتضمن القانون الدولي العام مجموعة من القواعد القانونية الناظمة لاستخدام المصادر الطبيعية المشتركة من بحار وأنهار وأجواء وطنية وفضاء خارجي. وتهدف هذه القواعد إلى التوفيق ما بين مبدأ ممارسة السيادة على المصادر الطبيعية ومقتضيات التعاون الB
	 أهداف المقرر : تسهم معرفة فحوى قواعد القانون الدولي الناظمة لاستخدام المصادر الطبيعية المشتركة في بيان حقوق الدول وواجباتها، بما لا يتعارض مع مفهوم السيادة والحقوق التي تمارسها الدولة في إقليمها البري والبحري والجوي، والتي أدَّت سابقاً إلى إثارة العديد مB
	 مفردات المقرر : مفهوم المصادر الطبيعية المشتركة ، القانون الدولي للبحار ، المياه الداخلية والإقليمية ، المناطق المتاخمة أو الاقتصادية الخالصة ، الجرف أو الرصيف القاري ، المضائق والخلجان والقنوات ، قانون المجاري المائية الدولية ، القانون الدولي للأجواء الB
	 يتضمن هذا المقرر: إن علاقات الأفراد المشتملة على عنصر أجنبي تثير مسألة تسوية التنازع ما بين القوانين الوطنية والاختصاص القضائي الدولي ، وذلك لاتصال مثل هذه المسائل بأنظمة قانونية وطنية مختلفة. ولهذا فقد أوجد الفكر الحقوقي قواعد إسنادية مجردة تساعد في تحدC
	 أهداف المقرر : الإلمام بالقواعد الإسنادية التي تحكم تسوية مسألة التنازع مابين القوانين الوطنية أو الاختصاص القضائي الدولي ، مما يساعد على اكتساب المعرفة في تسوية المنازعات المختلطة التي تمتزج فيها عدة تشريعات متباينة وتتطلب معرفة قانونية واسعة في طرق تسوC
	 مفردات المقرر : مفهوم تنازع القوانين ، عوامل نشوء تنازع القوانين ، تطور نظام تنازع القوانين ، تنازع القوانين في التشريعات المقارنة ، قواعد الاسناد وخصائصها ، مسألة التكييف في نظام تنازع القوانين ، أسباب الإحالة ونطاق تطبيقها ، أثر النظام العام على تنازع C
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي يحتويها الدستور وما استقر بشأنه العرف الدستوري. والدستور هو النظام الأسمى لسائر القوانين والأنظمة في الدولة ويعكس إيديولوجيتها وطبيعة نظامها ويحدّد حقوق المواطن وعلاقة الفرد بالمجتمع والحاكم بالمحكومE
	 أهداف المقرر : الإلمام بقواعد القانون الدستوري وكيفية إقراراها وتعديلها ، وكذلك تعميق المعرفة القانونية بالمبادئ الأساسية التي تحكم الدول بأنظمتها المختلفة ، ومن ثم إجراء التحليل المقارن ما بين هذه الأنظمة ، تمهيداً لفهم فحوى النظام الدستوري والسياسي لكلE
	 مفردات المقرر : التعريف بالدستور وأنواعه ، أساليب نشأة الدستور ، تعديل الدستور وإنهاؤه ، مبدأ سمو الدستور ، الرقابة على دستورية القوانين ، النظرية العامة للدولة ، نظريات السيادة والسلطة ، النظم الانتخابية السائدة ، النظام الدستوري النيابي ، النظام الدستوF
	 يتضمن المقرر : تاريخ القانون منذ بداياته ، ونشأته ، والعلاقة بين الأفراد ، والعلاقة بين المجتمع والدول.
	 أهداف المقرر : معرفة تاريخ القانون ونشأته وأهميته في بناء المجتمعات الحضارية ، وفهم استخدام الحقوق وحمايتها.
	 مفردات المقرر : العلاقة بين الأفراد ، العلاقة بين المجتمعات ، العلاقة بين الدول ، الحقوق الشخصية ، حقوق الأسرة ، نشأة القانون وتاريخه.
	 يتضمن هذا المقرر : ترتكز النظرية العامة للالتزامات على مبدأ سلطان الإرادة وأهم مصادرها العقود. وتحتوي النظرية على الأحكام المتعلقة بكيفية نشوء الالتزام المدني وبخاصة مصادره العقدية وما يتبع لها من شروط وأركان وآثار ، وكذلك بيان دور الإرادة المنفردة وأحكاF
	 أهداف المقرر : الإلمام بالمصادر الإرادية للالتزامات وبأهم المبادئ الأساسية للقانون المدني الذي يعدّ محور النظرية الحقوقية ومنطلقها الضروري سواء في الحياة العامة أو المهنية ، كونها تشكل الدعامة الرئيسية للعمل القانوني في مختلف المجالات.
	 مفردات المقرر : النظرية العامة للالتزامات ، مبدأ سلطان الإرادة ، أركان العقد وآثاره ، شروط صحة العقد ، حالات انحلال العقد ، بطلان العقد وإبطاله ، فسخ العقد وانفساخه ، مفهوم الإرادة المنفردة ، المسؤولية العقدية.
	 يتضمن هذا المقرر : يعكس قانون العقوبات تطور الفكر الجزائي وفلسفته التي استقرت على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. ويتميّز قانون العقوبات بمصادره التي تعتمد أساساً على القواعد المكتوبة ، وبخاصِّية تطبيقها من حيث الزمان والمكان ، مما يتطلب دراسة مفهوم الجريمG
	 أهداف المقرر : الإلمام بالمبادئ الأساسية التي يتضمنها قانون العقوبات وبيان الأسباب التي استدعت المشرع إلى تجريم بعض السلوكيات المحظورة التي يصنفها القانون في فئات عدة وفقاً لمعايير تقررها توجهات السياسة الجزائية لهذه الدولة أو تلك، ومما يمهّد المجال لتحدG
	 مفردات المقرر : فلسفة الفكر الجزائي ، التعريف بقانون العقوبات ، مصادر قانون العقوبات ، تفسير قانون العقوبات ، تطبيق قانون العقوبات ، مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات ، مبدأ إقليمية قانون العقوبات مفهوم الجريمة وأنواعها ، أركانG
	 يتضمن المقرر : يتضمن مجموعة القواعد القانونية الهادفة إلى تنظيم عمل الإدارة والمؤسسات والمرافق العامة ، وتحديد صلاحياتها وحدود سلطاتها ، إضافة لبيان أسس التنظيم الإداري وأشخاصه.
	 أهداف المقرر : معرفة المبادئ العامة للقانون الإداري باعتباره المكوِّن الموضوعي للتشريع الوطني والناظم لعمل السلطة التنفيذية في جانبه الإداري ، وتنشيط الفكر العلمي لإيجاد الحلول المناسبة للثغرات التي يعاني منها العمل الإداري.
	 مفردات المقرر : تعريف القانون الإداري ، نشأة القانون الإداري ، تطور القانون الإداري ، مصادر القانون الإداري ، تطبيق القانون الإداري ، تفسير القانون الإداري ، أسس التنظيم الإداري ، أشخاص الإدارة العامة ، التنظيم الإداري في سورية.
	 يتضمن هذا المقرر: هنالك العديد من القواعد القانونية الناظمة للعلاقات التجارية ما بين المتعاملين في السوق. وهذا ما يقتضي تحديد المركز القانوني للتاجر ومتجره ، وكذلك التمييز ما بين الأعمال التجارية والمدنية مع بيان ماهية التصرفات الواردة على المتجر وحجيتهاH
	 أهداف المقرر : استيعاب المبادئ الأساسية للعمل التجاري وما يتّسم به من خصائص تميّزه عن غيره من الأعمال الأخرى ، وتكوين الدارس للتخصص في هذا المجال الحيوي من النشاط الاقتصادي والذي ترتكز عليه الدول في بناء قدراتها المادية ونمو اقتصادها. فالقضايا التجارية تI
	 مفردات المقرر : التعريف بالقانون التجاري ، تطور القانون التجاري ، مصادر القانون التجاري ، تطبيق القانون التجاري ، الأعمال التجارية وأنواعها ، التنظيم القانوني للأعمال التجارية ، المركز القانوني للتاجر ، مسؤولية التاجر ، الطبيعة القانونية للمتجر ، التصرفاI
	 يتضمن هذا المقرر : يحتوي على مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات ما بين أشخاصه من دول ومنظمات دولية وأفراد. فقد تطور القانون الدولي العام ليجاري حاجات العصر ، فاهتم بموضوعات شتى تحتويها فروعه المختلفة والتي تجد مصادرها خصوصاً في الاتفاقيات والأعرI
	 أهداف المقرر : فهم المتغيرات الدولية وتكوين رؤية منطقية حول ما يجري من أحداث عالمية وإقليمية وتأهيل كوادر بإمكانها الدفاع عن قضايا شعوبها في المحافل الدولية ، في وقت لا يزال البعض يجادل فيه بوجودية هذا القانون والتشكيك بإلزامية قواعده ، نظراً لظاهرة التعI
	 مفردات المقرر : تعريف القانون الدولي العام ، تطور القانون الدولي العام ، طبيعة القانون الدولي العام ، إلزامية القانون الدولي العام ، العلاقة ما بين القانون الدولي العام والقانون الوطني ، مصادر القانون الدولي العام ، أشخاص القانون الدولي العام ، المعاهداتJ
	 مضمون هذا المقرر : تطبَّق أحكام التشريع الإسلامي على معظم المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة ، والتي أوجدت لها الشريعة الإسلامية قواعد متكاملة تنسجم مع روح العصر وتطور الحياة والمجتمعات بجميع مكوناتها ، وخصوصاً فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للفرد والأسرة كأحكامJ
	 أهداف المقرر : معرفة أهم الأحكام التي توصَّل إليها الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة استنباطاً للقواعد الناظمة للأحوال الشخصية من مصادرها الشرعية مثل مسائل الزواج والطلاق وغيرها ، ومما يمكّن الدارس من ممارسة دوره المهني كمحامٍ أو قاضٍ شرعي في تسوية هذه المJ
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون الأحوال الشخصية ، تطور قانون الأحوال الشخصية ، مصادر قانون الأحوال الشخصية ، نطاق تطبيق قانون الأحوال الشخصية ، أحكام الخطبة والزواج والطلاق ، أحكام الولادة والرضاع والحضانة ، أحكام التبني واللقيط ، أحكام العدّة والنسب ، أحJ
	 يتضمن هذا المقرر : دراسة الفعل الضار " العمل غير المشروع " وأهم تطبيقاته ، وكذلك دراسة الفعل النافع وتطبيقاته ، ونص القانون.
	 أهداف المقرر : معرفة الفرق بين المصادر الإرادية وغير الإرادية للالتزامات ، وتمحيص النتائج المترتبة على الفعل الضار والفعل النافع ، وفهم المشاكل العلمية التي تنتج عن الفعل الضار من الناحية العملية ، ومعرفة الفرق بين الفعل النافع وبين الفعل الضار ، والتمييK
	 مفردات المقرر :  بيان المقصود بالإلتزام غير الإرادي وتمييزه عن الإلتزام الإرادي ، توضيح أسلوب التقويم والمفردات ، والمسؤولية العقدية ، والمسؤولية التقصيرية ، ومفهوم التعدي ومعياره وصوره ، وحالات انتفائه الفعل الضار ، واستكمال الفعل الضار ، والمسؤولية عن K
	 يتضمن المقرر : لا يمكن استيعاب قانون العقوبات بشرح مفهوم الجريمة فحسب ، بل لا بدّ كذلك من إعمال مبدأ لا جريمة دون عقاب ، وهذا ما يقتضي التطرق إلى شرح مفهوم المسؤولية الجزائية وتحديد أنواع العقوبات والتدابير وغيرها من المؤيدات الجزائية الناجمة عن ارتكاب اK
	 أهداف المقرر : يسهم الإلمام بالسياسة العقابية في فهم الآلية التي اعتمدها المشرع في التمييز بفرض العقوبات حسب التصنيفات المختلفة للجرائم، وإدراك الغاية من فرض هذه العقوبة بالذات أو تلك ، وكذلك بيان أحكام الجزاءات وكيفية تطبيقها وانقضاؤها وأثرها على الفرد L
	 مفردات المقرر : المسؤولية الجزائية وموانعها ، نظرية المساهمة في الجريمة ، أحكام العقوبة وتصنيفاتها ، التدابير الاحترازية والإصلاحية ، نظرية المشروعية (أسباب التبرير) ، الأسباب المشدّدة ، الأعذار المخففة والمحلّة ، مبدأ تفريد العقاب ، تعليق العقوبة وانقضاL
	 يتضمن هذا المقرر : تعدُّ دراسة الأسس العامة للتنظيم الإداري مدخلاً مهماً باتجاه التعمق في معرفة نشاط الإدارة العامة وتصرفاتها الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة ، مثل إصدار القرارات وإبرام العقود وغيرها من الأعمال الإدارية التي لا يمكن فهم مكنوناتها دون الL
	 أهداف المقرر : بيان الدور المهم الذي تضطلع به الإدارة العامة في تقديم خدماتها وسبر القواعد الناظمة لأداء الوظيفة العامة. مما يساعد في أعمال العقل والتفكير بشرح مزايا العمل الإداري واقتراح السبل القانونية الكفيلة بإصلاح عيوبه وثغراته.
	 مفردات المقرر : النشاط الإداري ، الوظيفة العامة ، الموظف العام ، القرارات الإدارية ، العقود الإدارية ، التصرفات المادية للإدارة ، الضابطة الإدارية ، مسؤولية الإدارة العامة.
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن القانون التجاري إضافة لقواعده الناظمة للأعمال التجارية ، قواعد أخرى تتعلق بالتنظيم القانوني للشركات التجارية ، سواء من حيث تعريفها وتحديد أنواعها وشروط تأسيسها وانحلالها وتحولها واندماجها وتصفيتها ، أو فيما يتعلق بتنظيم إدارتها وM
	 أهداف المقرر : تمكين الدارس لامتلاك القدرة على صياغة عقد الشركة والتمييز ما بين الشركة التجارية وغيرها من الأنواع الأخرى للشركات ، وكذلك استخلاص مجموعة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد الشركة ، مما يمهّد السبيل أمام رجل الأعمال والمساهم والمحامي في اخM
	 مفردات المقرر : قانون الشركات التجارية ، التعريف بالشركة التجارية ، عناصر الشركة وأركانها ، شروط تأسيس الشركة ، أنواع الشركات التجارية ، الشخصية الاعتبارية للشركة ، تحول الشركات واندماجها ، انحلال الشركات وتصفيتها ، مسؤولية الشركات عن تصرفاتها.
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن مجموعة القواعد الناظمة للعلاقات الدولية الاقتصادية التي تحكم إقامة عناصر الإنتاج من أشخاص وسلع وخدمات ورؤوس أموال واستثمارات ونقود ، وكذلك التبادلات التي تتم بين المجالات الاقتصادية العابرة للحدود وأسس تمويل هذه النشاطات ، إضافة M
	 أهداف المقرر : إعداد جيل من المختصين القانونيين في مجال إدارة العلاقات الدولية الاقتصادية ، وتأهيلهم للدفاع عن موقف بلدانهم في المحافل الدولية. واكتساب المعرفة القانونية اللازمة لإدارة التبادلات التجارية والمالية والنقدية ، مما يسهم في تمتين التعاون الاقN
	 مفردات المقرر : التعريف بالقانون الدولي الاقتصادي ، مصادر القانون الدولي الاقتصادي ، سمات القانون الدولي الاقتصادي ، تطور العلاقات الدولية الاقتصادية ، قيود الحماية التجارية ، تنظيم الاستثمارات الأجنبية ، ميزان المدفوعات ، أسعار الصرف ، المديونية العالميN
	 يتضمن هذا المقرر : يستمد قانون الأحوال الشخصية أحكامه لدى معظم الدول الإسلامية ومنها سورية ، من مصادر التشريع الإسلامي الناظمة لشؤون الأسرة والمجتمع والفرد ، مثل موضوعات الزواج والطلاق والأهلية وعوارضها ، إضافة لقواعد علم الفرائض والميراث أو التركات.
	 أهداف المقرر : توفّر دراسة مسائل التركات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية ، في اكتساب المعرفة القانونية اللازمة سواء لدى القضاة أو المحامين أو أصحاب الشأن وذوي المصلحة ، من أجل حفظ حقوق الورثة وغيرهم ممن يعنيهم مثل هذه المسائل ، إضافة للمساعدة في إO
	 مفردات المقرر : التعريف بعلم الفرائض والتركات ، أحكام الميراث وأركانه ، استحقاق الميراث وموانعه ، أنواع الإرث والورثة ، مسائل الإرث وطرق وضعها وتصحيحها ، تمارين في مباحث الفرائض والميراث ، المناسخات والتخارج في مسائل الإرث.
	 يتضمن هذا المقرر : تتطلب متابعة دراسة مصادر الالتزامات المدنية ، شرح أهم الأحكام المتعلقة بنشوء الالتزام وتحديد مضمونه وبيان خصائصه وأوصافه وقواعد تعديله وحالات انتقاله وانقضائه والآثار الناجمة عن تنفيذه ، وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي تتضمنها النظرية O
	 أهداف المقرر : الإحاطة بالقواعد القانونية الناظمة للالتزامات المدنية وما ينجم عنها من مسائل وإشكاليات عملية تتعلق بحركة الالتزام في مرحلة ما بعد نشوئه ، وهذا ما يسهم في تطوير الملكة القانونية ومعالجة العديد من المسائل الحياتية التي تحتاج إلى إلمام واسع بO
	 مفردات المقرر : نشوء الالتزام وانتقاله ، خصائص الالتزام وأوصافه ، محل الالتزام وأطرافه ، تنفيذ الالتزام وانقضائه ، تعديل الالتزام وآثاره ، حوالة الحق ، حوالة الديـن.
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن قانون أصول المحاكمات جميع الإجراءات المتعلقة بالتنظيم القضائي وسير الدعاوى وإصدار الأحكام ، وهو بذلك يعد الترجمة العملية للمبادئ والقواعد القانونية الناظمة للشؤون الحياتية ، كونه يحتوي على الأصول الإجرائية التي تستند إليها جميع اP
	 أهداف المقرر : تأصيل المعرفة بالأحكام الناظمة للقانون على الصعيد الإجرائي والعملي. ولا يمكن لأي كان وخصوصا لأولئك الذين يمتهنون المجال الحقوقي كالقضاة والمحامين ، متابعة دربهم المهني بنجاح دون التمكن من معرفة أصول المحاكمات ومتابعة إجراءاتها ، كونها تشكلP
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون أصول المحاكمات ، خصائص قانون أصول المحاكمات ، تطبيق قانون أصول المحاكمات ، التنظيم القضائي وأنواعه ، القضاة وأعوانهم ،  التعريف بالدعوى وخصائصها ،  أنواع الدعاوى وشروط قبولها نظرية الاختصاص ،  نظرية المحاكمة ،  الطلبات و الP
	 يتضمن هذا المقرر : ينظم قانون العقوبات بالإضافة إلى قواعده العامة حول مفهوم الجريمة والعقاب ، بعض الفئات الخاصة من الجرائم الأكثر وقوعاً، والتي تتميّز بخصوصيتها من حيث الوصف القانوني وعلّة التجريم والأركان والعقوبات المفروضة بحق مرتكبيها والمتدخلين فيها.Q
	 أهداف المقرر : معرفة الأحكام الخاصة للجرائم الأكثر مساساً بحقوق الشخصية وحماية الأموال الخاصة ، وهو أمر لاغنى عنه لكل من يعمل في المجال الحقوقي ، كون هذه الأحكام تسهم في التكوين القانوني الجزائي السليم وفهم فحوى السياسة الجزائية وأهدافها، المعتمدة في الدQ
	 مفردات المقرر : جرائم القتل والإيذاء ، جرائم حجز الحرية ، جرائم الأخلاق والآداب العامة ، جرائم الشرف ، جرائم الذمّ والتحقير والقدح ، الجرائم الماسة بالأسرة ، جرائم السرقة والاحتيال ، جرائم التزوير واستعمال مزور ، الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً.
	 يتضمن هذا المقرر : تتطلب استمرارية العلاقات التجارية إجراء بعض التحويلات المالية بواسطة تبادل الأسناد التجارية والتي اتسع نطاق العمل بها نظراً لقصور التبادل النقدي عن تلبية جميع متطلبات العمل التجاري. وهذا ما يقتضي معرفة النظام القانوني للأسناد التجارية Q
	 أهداف المقرر : تساعد معرفة النظام القانوني للأسناد التجارية وتمييزها عن الأسناد الأخرى في بيان مدى فائدة التعامل بها وتأمين الانتظام والسرعة في إجراء التعاملات التجارية ، مما يسمح باكتساب الخبرة القانونية التي يحتاج إليها رجال الأعمال والتجار والصيارفة وR
	 مفردات المقرر : تعريف الأسناد التجارية ، خصائص الأسناد التجارية ، وظائف الأسناد التجارية ، أنواع الأسناد التجارية ، النظام الدولي للأسناد التجارية ، سند السحب (السفتجة) ، السند لأمر ، الشيك ، ضمانات الوفاء بالأسناد التجارية ، أحكام التقادم في الأسناد التR
	 يتضمن هذا المقرر : يتفرّع من أحكام النظرية العامة للالتزامات ممارسة حقوق عينية ، أصلية وتبعية ، تنصب على الأشياء والأموال سواء أكانت عقارات أم منقولات. وللحق العيني الأصلي خصائص محددة لا بدّ من شرحها ضمن إطار النظرية العامة للحيازة ، وأهمها ما يتعلق بحقوR
	 أهداف المقرر : اكتساب المعرفة القانونية بطرق اكتساب الملكية وصياغة عقودها وإدارتها ، إضافة لبيان بعض الأحكام الخاصة بالملكية مثل تملك الأجانب للعقارات وتملك العقارات الزراعية والحدودية وغيرها من المسائل الأخرى المتصلة بحق الملكية ، وهي أمور لا بدّ لدارس R
	 مفردات المقرر : التعريف بالحق العيني ، خصائص الحق العيني ، النظرية العامة للحيازة ، حق الملكية وخصائصه ، نطاق حق الملكية وقيوده ، مفهوم المنقول وأنواعه ، مفهوم العقار وأنواعه ، أحكام الملكية الشائعة ، أسباب كسب الملكية ، أحكام نزع الملكية ، حقوق السطحية S
	 يتضمن هذا المقرر : المبادئ العامة لقانون العمل ، عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعي والأمور التي عالجها القانون في مجال علاقة العمال بصاحب العمل ، الضمان الاجتماعي ، قانون الضمان الاجتماعي وأهميته ، إصابات العمل ، وأمراض المهنة ، التأمين ضد الشيخوخة.
	 أهداف المقرر : معرفة ماهية قانون العمل والضمان الاجتماعي وأهميته والمشاكل التي تواجه العمال. ، ومعرفة حقوق وواجبات العامل ، وكيف يتم حسم المنازعات العمالية ، ومعرفة قانون الضمان الاجتماعي وأهميته وإصابات العمل والتأمين ضد مخاطر العمل.
	 مفردات المقرر : طبيعة علاقة العمل وخصائصه ، نطاق تطبيق قانون العمل ، التمييز بين عقد العمل وعقود مشابهة ، الضمانات التي يتمتع بها العامل في عقد العمل . إبرام عقد العمل الفردي : عقد العمل الناجز وعقد العمل تحت التجربة ، أهلية المتعاقدين ، القيود التي ترد S
	 يتضمن هذا المقرر : تعدُّ العقود من أهم مصادر الالتزامات كونها تعبّر عن مبدأ سلطان الإرادة للمتعاقدين. وهنالك فئات لا تحصى من العقود التي تختلف بتسمياتها والأحكام والالتزامات الناجمة عنها ، ولكن النظرية العامة للالتزامات تتمحور حول فئة رئيسية من العقود تحT
	 أهداف المقرر : دراسة الأحكام الأساسية للعقود المسمّاة التي تشكل المرتكز الرئيسي للالتزامات الأكثر شيوعاً في الحياة العامة ، وفهم الآلية القانونية التي تحكم إجراءات عقدها وتفسير أحكامها وكيفية تنفيذها وتسوية المنازعات الناجمة عنها ، وهذا ما يشكل ضرورة محتU
	 مفردات المقرر : مفهوم العقود المسمّاة ، أحكام عقد البيع وآثاره ، أحكام المبيع وآثاره ، مفهوم الثمن والوفاء به ، أحكام الغبن في البيع ، ضمان التعرض والاستحقاق ، أحكام عقد الإيجار وآثاره ، أحكام عقد المقايضة وآثاره.
	 يتضمن هذا المقرر: يحتوي قانون أصول المحاكمات بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالبنيان القضائي وسير الدعوى وأصول المحاكمة ، نصوصاً أخرى تتعلق بشرح نظرية الأحكام القضائية ، سواء ما يختص منها بمسألة إجراءات إصدار الأحكام أو طرق الطعن فيها أو بالآثار الناجمة عU
	 أهداف المقرر : إن دراسة نظرية الأحكام القضائية ضمن نطاق قانون أصول المحاكمات ، تعدّ مسألة مهمة لقضاة ومحامي المستقبل ، كي يتمكنوا من الوصل مابين النظرية والواقع ، ومابين المبادئ القانونية وتطبيقاتها ، مما ينير لهم درب النجاح في مسيرتهم العلمية والمه...
	 مفردات المقرر : نظرية الأحكام القضائية ، تعريف الحكم وأنواعه ، أصول إصدار الأحكام ، طرق الطعن في الأحكام ، الآثار القانونية للأحكام ، مخاصمة قضاة الحكم ، مخاصمة قضاة النيابة العامة ، الوكالة بالخصومة والتنصل ، خصومة التحكيم وإجراءاتها.
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن قانون العقوبات الخاص بالإضافة إلى قواعده العامة حول مفهوم الجريمة والعقاب ، أحكاماً خاصة بفئات معينة من الجرائم مثل تلك الواقعة على الإدارة العامة وأمن الدولة الداخلي والخارجي.
	 أهداف المقرر : تعميق المعرفة ببعض الجرائم التي تُحدث اضطراباً عاماً في المجتمع وتؤثر على بنيان الدولة ، مما يستدعي معالجتها بأحكام خاصة وبيان علّة تشديد العقاب بحق مرتكبيها والمتدخلين فيها.
	 مفردات المقرر : الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ، الجرائم المخلة بالثقة العامة ، الجرائم المخلة بالوظيفة العامة ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
	 في هذا المقرر : لا يكفي الإلمام بما يتضمنه قانون العقوبات من أحكام تتعلق بتعريف الجرائم والعقوبات ، وإنما لا بدَّ كذلك من شرح مجموعة القواعد الإجرائية الواجب مراعاتها لاستيفاء حق الدولة في فرض العقاب ، وحق الأفراد أو الضحايا من الحصول على التعويض ، والتمW
	 أهداف المقرر : التعريف بإجراءات تحريك الدعاوى ومباشرتها أمام القضاء الجزائي ، وكذلك بأصول تحريك الدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام ، ومما يؤمن تطبيق الأحكام الناظمة للجرائم وفرض العقوبات من قبل السلطات المختصة في الدولة ومعرفة أصول سير الدعاوى الجزاW
	 مفردات المقرر : التعريف بقانون أصول المحاكمات الجزائية ، خصائص قانون أصول المحاكمات الجزائية ، العلاقة ما بين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية ، العلاقة مابين قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات ، مضمون قانون أصول المW
	 يتضمن هذا المقرر : يتفرع عن الحقوق العينية الأصلية وخصوصاً حق الملكية ، حقوقاً تبعية تتطلب دراية علمية بأحكامها القانونية ، مثل حقوق الرهن والامتياز وغيرها من الحقوق التبعية الأخرى.
	 أهداف المقرر : تساعد معرفة الأحكام القانونية للحقوق العينية التبعية في معالجة المشكلات الناجمة عنها سواء في الحياة الشخصية أو المهنية ، وبما يتلاءم مع طبيعة المعاملات المدنية ويعزّز الضمانات القانونية لأصحاب الحقوق.
	 مفردات المقرر : التأمينات العينية الحيازية ، التأمينات العقارية الاتفاقية ، التأمينات القانونية الجبرية ، حقوق الرهن ، حقوق الانتفاع ، حقوق الارتفاق ، حقوق الوقف ، حقوق الامتياز.
	 يتضمن هذا المقرر : تكمن أسباب نشوء المنازعات الإدارية في الاختلاف حول تفسير مصادر القانون الإداري من قوانين ومراسيم وقرارات وعقود إدارية وتطبيق نصوصها. وتتم تسوية هذه المنازعات بطرق مختلفة أهمها اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يتضمن محاكم نوعية وهيئات استX
	 أهداف المقرر : إن دراسة تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته وآلية عمله يفسح المجال لكل مهتم وذي مصلحة باستيعاب فكرة وجود مثل هذه المؤسسة القضائية المتخصصة بالنظر في المنازعات الإدارية وأهمية عملها ، إضافة لتقويم نشاط الإدارة العامة من خلال ممارسة الرقابة علىX
	 مفردات المقرر : آلية الرقابة على أعمال الإدارة ، مسؤولية الإدارة عن أعمالها ، التعريف بالقضاء الإداري ، تطور القضاء الإداري ، خصائص القضاء الإداري ، مصادر القضاء الإداري ، التنظيم القضائي الإداري ،اختصاص القضاء الإداري ، القضاء الموحَّد والمزدوج ، دعاوى Y
	 يتضمن هذا المقرر : يتضمن مجموعة القواعد القانونية الناظمة للعلاقات المشتملة على عنصر أجنبي وتتصل بحكم عناصرها المكونة لها بأكثر من دولة وأنظمة قانونية مختلفة. ويتميّز القانون الدولي الخاص بتعدد مصادره وتباين قواعده كونها ترتكز إلى مختلف فروع القانون ، إضY
	 أهداف المقرر : تسهم دراسة المسائل الناجمة عن موضوع الجنسية وتحديد المركز القانوني للأجانب ، في بيان طبيعة الرابطة التي تصل المواطن بدولته وبما يضمن حفظ حقوقه وأداء واجباته سواء بمواجهة الدولة التي ينتمي إليها أو حينما يكون شخصاً أجنبياً في حال وجوده على Y
	 مفردات المقرر : التعريف بالقانون الدولي الخاص ، تطور القانون الدولي الخاص ، مصادر القانون الدولي الخاص ، موضوعات القانون الدولي الخاص ، النظرية العامة للجنسية ، طرق اكتساب الجنسية  ، حالات فقدان الجنسية ، حالات التجريد من الجنسية ، أحكام التجنس وآثاره ، Z
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